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ІСТОРІЯ
ДЕБАТІВ

Н

а певному етапі здобуття вищої освіти починаєш
розуміти, що розповідь майже про будь-що можна
починати словами: «історія цього феномену сягає
корінням Стародавньої Греції. Ще Платон та Аристотель…»
Не будемо стверджувати, що Платон з Аристотелем були затятими
дебатерами, але можна з впевненістю сказати, що дебати як соціальне
явище принесли нам саме давні греки, коли приймали важливі рішення на
публічних обговореннях.
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Дебати ж як інтелектуальна
гра зароджуються в середині
ХІХ століття в Британії.
В цей час відкриваються
найстаріші дебатні об’єднання
світу. Мова йде про Оксфорд
та Кембридж. І якщо більшість
світу, коли чує фразу
«протистояння ОксфордКембридж», думає про греблю,
ми з вами точно розуміємо,
що справжні баталії між ними
точаться саме на дебатному
ґрунті.

Охочим до подробиць цікавою
буде історія протистояння і
самих клубів. Cambridge Union
Society (але давайте говорити
українською: «Дебатний клуб
Кембриджу») було засновано у
1815 році. Він поглинув усі існуючі
на той час в університеті дискусійні
клуби, перетворившись, говорячи
мовою економістів, на монополіста
ринку надання риторичних послуг.
Дещо пізніше, а саме у 1823 році
було засновано Дебатний клуб
Оксфорду (Oxford Union Society),
випускниками якого з того часу
стали впливові члени політичного
життя як Британії, так і світу
загалом (Білл Клінтон, Беназір
Бхутту та багато прем’єр-міністрів
та членів уряду Британії). Для того,
щоб викликати трошки заздрощів
та показати горизонти, до яких
можна розширюватись, зазначимо,
що Дебатний клуб Оксфорду має
у своєму розпорядженні окрему
будівлю в центрі Оксфорду, а
членами клубу є близько 80%
студентів університету.
Протистояння між цими двома
клубами теж сягає ХІХ століття, і
як би не хотілося сказати задля
драматизму, що історія настільки
давня, що вже жодна зі сторін
не пам’ятає, з чого все почалося,
брехати не дозволяє сумління.
Причина суперечки доволі
прозаїчна: у 1829 році відбулася
дискусія на тему: «Хто крутіший:
Шеллі (випускник Оксфорду) чи
Байрон (випускник Кембриджу)?».
І хоча суперечка відбувалася в
Оксфорді, а господарі, як справжні
джентльмени, надали перевагу
Байрону, осад, як то кажуть,
залишився. З того часу за крутість
борються вже не літературні діячі,
а дебатні клуби.

Трошки пізніше дебати
виникають і в інших
країнах: спочатку США, а
потім і англомовні колонії
переймають цю гру.
Особливу увагу у США дебати
починають привертати після
Другої світової війни, а піку
популярності досягають у
60-х роках під час дебатів
Кеннеді-Ніксон. Ще трішки
інформації для амбітних та
далекоглядних: майже всі
президенти Сполучених
Штатів були випускниками
дебатного руху. З кінця
70-х років проводиться
щорічний Чемпіонат світу
з парламентських дебатів.
А з 90-х років ХХ століття
дебатний рух охоплює
фактично весь світ.
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Якщо говорити про історію дебатів на теренах України,
то вона починається у 1994 році, коли фонд Джорджа
Сороса починає впроваджувати програму «Дебати Карла
Поппера». Вона мала на меті прищепити українській
молоді, а точніше школярам, демократичні цінності. Вони
прищеплювалися також і вчителям школярів, адже на їх
долю випав обов’язок вивчити цей формат, щоб надалі
мати змогу навчати його дітей. На жаль, згодом було
припинено. Але лишилися школярі, яким дуже подобалась
гра і які невдовзі стали студентами. Вони й навчали дебатам
своїх друзів, а разом вчилися самі. Формат теж змінився
— замість шкільного Карла Поппера популяризувався
студентський Британський формат парламентських дебатів
(чим вони відрізняються розповімо пізніше). Розвитком
дебатів займалися активісти, які об’єдналися і створили вже
громадську організацію —
«Дебатна академія». Через деякий час (а саме 7 травня 2011
року) більшість членів «Дебатної академії» утворили нову
організацію — «Федерація дебатів України», яка сьогодні
розвиває дебатний рух в Україні, акцентуючи увагу на
дебатній складовій та розвитку дебатерів.
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Формати дебатів

Першими країнами, де
виникли дебати, стали
Великобританія та США.
Саме тому немає нічого
дивного в тому, що найбільш
розповсюдженими у світі
є саме Американський та
Британський формати
парламентських дебатів.
Обидва формати мають
форму засідань Британського
парламенту, в якому
Опозиція опонує Уряду задля
ухвалення/відхилення тієї
чи іншої Резолюції. Уряд
має відстояти необхідність
схвалення резолюції, тоді ж
як Опозиція має переконати
суддів (третю, незаангажовану
в суперечці сторону) у
необхідності її відхилення.
Відрізняються вони кількістю
гравців та
відведеного на промови
часу. У Британському форматі
грають 4 команди по два
гравці (відповідно, дві за
Уряд та дві за Опозицію); в
Американському ж Уряд і
Опозицію представляють по
одній команді. Команди мають
змогу поставити опонентам
запитання під час їхніх
промов.

Також доволі розповсюдженим
є формат Карла Поппера.
Одним з найцікавіших фактів,
пов’язаних з цим форматом,
є те, що, хоч формат і названо
на честь великого філософа,
сам Поппер в ці дебати не
грав і про них не знав — їх
було створено вже після його
смерті. Це шкільний формат
дебатів, в якому грають дві
команди по три гравці, що
представляють собою сторони
Ствердження та Спростування.
Питання задаються опонентам
в спеціально відведений для
цього час після їхніх промов.

Політичні дебати — формат
дебатів, в якому Уряд має
запропонувати конкретний
план для досягнення тієї
чи іншої мети (заборона
реклами тютюну, скорочення
імміграції, тощо), а Опозиція
має опонувати Уряду одним
з трьох можливих варіантів:
довести небажаність змін;
довести недієвість плану
Уряду; запропонувати
власний план, що, на відміну
від урядового, покращить
ситуацію (і переконати при
цьому суддів, що опозиційний
план призведе таки до
покращень).
Дебати ЛінкольнаДугласа. Формат, який
було змодельовано
на основі дебатів між
Авраамом Лінкольном
та Стівеном Дугласом.
Суперечка розгортається
навколо цінностей, що
протиставляються в темі
(наприклад, пріоритет
культурної різноманітності
над спільною культурою).
Це формат дебатів, в якому
беруть участь не команди,
а окремі спікери, тобто
суперечка йде один на один.

Дебати за моделлю
Організації Об’єднаних
Націй. В цьому форматі йде
моделювання засідань ООН:
кожна команда представляє
ту чи іншу країну і захищає її
інтереси та політичний курс
на етапі лобіювання й дебатів.
Мета цього моделювання
в обговоренні, а потім
лобіюванні та прийнятті
резолюцій, що вирішують
актуальні проблеми
(громадянські війни,
становище в країнах третього
світу тощо).
Формат Теда Тернера є
найсучаснішим. Його було
розроблено у США в 2002 –
2003 рр. Своєю назвою формат
завдячує американському
телемагнату та колишньому
дебатерові Теду Тернеру.
Формат моделює сучасні
медіа-дебати.
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Навіщо люди дебатують
Аналогічно до процесу отримання вищої освіти можна згадати складання іспитів та
відповідь на питання стосовно визначення певного предмету: «Існує безліч поглядів на це
явище…»

Про причини, що змушують
людей дебатувати, можна з
впевненістю сказати: «Скільки
людей, стільки й думок». Хтось
приходить у дебати задля
компанії для «потусити»;
хтось хоче спробувати себе
у публічних виступах. Втім
незважаючи на мету, з якою
люди приходять у дебати,
безсумнівним лишається те,
що вони отримують: великий
досвід роботи з аудиторією;
впевненість у собі; навички
переконувати інших у своїй
правоті.

Неможливо дебатувати
без розвитку критичного
мислення, адже інколи
приходиться захищати
позицію, якої в реальному
житті ти не підтримуєш. І
неважливо, що ти затятий
націоналіст, а тобі треба
захищати ідеї комунізму; якщо
хочеш якісно дебатувати й
гідно зарекомендувати свою
команду, — ти знайдеш плюси
і у радянській політиці: ти
зможеш критично оцінити
власну позицію та знайти
позитив у протилежній. А це
надалі допомагає розуміти
інших.

Абсолютно беззаперечним
є той факт, що дебати дають
неабиякий багаж знань. Вони
допомагають вишукувати
нові факти у, здавалось би,
знайомих з дитинства подіях,
розширювати свій світогляд.
Робота в команді — це
фактично синонім дебатів
(звісно, якщо не граєш у
Лінкольна-Дугласа). В дебати
грає команда, виграє/програє
теж команда. Немає «я», є
лише «ми» і усвідомлення
відповідальності не тільки
за себе, а й за тім-мейта, і,
врешті-решт, гордість за свою
команду.

І

останнє,
але найголовніше:

дебати — це
круто!:)
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ЗАГАЛЬНІ
ПРАВИЛА
ДЕБАТІВ

З

а схемою парламентських дебатів Британського
формату участь у дебатах беруть 4 команди. У кожній
команді
2 учасників. Команди діляться за позиціями – на «Уряд» та
«Опозицію» шляхом жеребкування. Відповідно, є два «Уряди»
та дві «Опозиції».
У дебатах їх називають: «Перший Уряд», «Перша Опозиція»,
«Другий Уряд», «Друга Опозиція». «Уряд» повинен аргументовано
підтвердити тезу висловлену на початку гри, в свою чергу
«Опозиція» - її спростувати.

Промовці 4 команд виступають у такому порядку:
1-й Промовець, 1-а стверджуюча команда «Прем’єр міністр»
1-й Промовець, 1-а заперечуюча команда «Лідер Опозиції»
2-й Промовець, 1-а стверджуюча команда «Віце-прем’єр»
2-й Промовець, 1-а заперечуюча команда «Заступник лідера Опозиції»
1-й Промовець, 2-а стверджуюча команда «Член Уряду»
1-й Промовець, 2-а заперечуюча команда «Член Опозиції»
2-й Промовець, 2-а стверджуюча команда «Аналітик Уряду»
2-й Промовець, 2-а заперечуюча команда «Аналітик Опозиції»
Час
Промови тривають п’ять чи сім хвилин,
залежно від змагання: у “WUDC” (на
світовому чемпіонаті) вони продовжуються
сім хвилин. Перша й остання хвилина кожної
промови – це «захищений час», коли жоден
із учасників дебатів не має права задавати
питання. Кінець першої та початок останньої
хвилини вказуються одиничним ударом
по столу або дзвоником одним із членів
суддівської колегії. Закінчення останньої
хвилини буде вказано подвійним ударом або
дзвоном.

Пункт Інформації
Між першою та останньою хвилиною кожної
з 8 промов представники протилежної
сторони можуть ставити питання, тому, хто
виступає, або робити коментарі, ремарки (не
більше 15 секунд), спитавши про це дозволу
у виступаючого (потрібно встати, зробити
відповідний жест і висловити бажання
поставити Пункт інформації). Перша й останні
хвилини промови є “захищеними” – пункти
ставити не можна.
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Функції гравців
Отже, залежно від ролі промовці мають наступні обов’язки:

1.

Першийпромовець,першакомандапропозиції
1-й гравець Уряду, Прем’єр-міністр

.. Визначає площини дебатування
.. Представляє власний матеріал з теми
.. Зазначає аргументи, які будуть представлені
його партнером

2.

Першийпромовець,першакомандаопозиції
1-й гравець Опозиції, Лідер Опозиції

.. Визначає лінію опозиції
.. Відбиває сказане 1-м гравцем Уряду
.. Представляє власний матеріал по темі
.. Зазначає аргументи, які будуть представлені
його партнером
.. Не суперечить інтерпретації, якщо у нього
добре з головою

3.

Другийпромовець,першакомандапропозиції
2-й гравець Уряду , Віце-Прем’єр-міністр

.. Відбиває сказане 1-м гравцем Опозиції
.. Представляє власний матеріал, згідно з тим, що
зазначав його партнер, та посилається на його
промову

4.

Другийпромовець,першакомандаопозиції
2-й гравець Оппозиції, Заступник Лідера
Опозиції

.. Відбиває аргументи команди 1-го Уряду,
зобов’язаний відбити сказане 2-м гравцем Уряду
.. Представляє власний матеріал, відповідно до
того, що зазначав його партнер, та посилається
на його промову
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5.

Першийпромовець,другакомандапропозиції
3-й гравець Уряду, Член Уряду

.. Представляє власний матеріал по темі
.. Не повинен говорити слова «розширення»
.. Відбиває аргументи попередніх промовців,
зобов’язаний відбити сказане 2-м гравцем
Опозиції

6.

Першийпромовець,другакомандаопозиції3-й
гравець Опозиції, Член Опозиції

.. Відбиває аргументи попередніх промовців,
зобов’язаний відповісти на розширення,
зроблене 3-м гравцем Уряду
.. Представляє власний матеріал по темі
.. Може навести «розширення»

7.

Другийпромовець,другакомандапропозиції
4-й гравець Уряду, Секретар Уряду

.. Робить висновки по лінії пропозиції
.. Жодного нового матеріалу (предмету для
подальшої дискусії)

8.

Другийпромовець,другакомандаопозиції4-й
гравець Опозиції, Секретар Опозиції

.. Робить висновки по лінії опозиції
.. Жодного нового матеріалу

ПАРЛАМЕНТСЬКІ
ДЕБАТИ

БРИТАНСЬКИЙ
ФОРМАТ

Регламент
Парламентські дебати в Британському форматі представляють собою

модель Британського парламенту (звідки й прийшов цей різновид Дебатів).
У раунді одночасно беруть участь 4 команди по 2 особи в кожній. Команди представляють позиції двох сторін Уряду та Опозиції. Перша команда, яка висуває своє бачення Теми, називається Першим Урядом, друга – Другим
Урядом, відповідно, перша команда, що критикує позицію Уряду, - це Перша Опозиція, друга називається
Другою Опозицією. Кожний гравець виголошує по одній промові, тривалістю 7 хвилин. Нові аргументи
дозволені в усіх промовах, крім останньої. У раунді присутній(я) Спікер Палати – суддя, що оцінює Дебати.

Лідер
Першої Опозиції

1
Опозиція

1 Уряд

Член
Першого Уряду

Прем’єр-міністр
Другого Уряду

2 Уряд

Член
Другого Уряду

Спікер Палати
суддя

Член
Першої Опозиції

Лідер
Другої Опозиції

2
Опозиція

Член
Другої Опозиції

Схема дебатного раунду

КОМАНДИ

Прем’єр-міністр
Першого Уряду
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Загальна схема промов

Промови
1

Спікери
Прем’єр-міністр

Команда
1 Уряд

Час промови
5 хвилин

1-ий промовець

2

Лідер Опозиції

1 Опозиція

5 хвилин

3

Член Уряду

1 Уряд

5 хвилин

4

Член Опозиції

1 Опозиція

5 хвилин

5

Прем’єр-міністр

2 Уряд

5 хвилин

1-ий промовець
2-ий промовець
2-ий промовець
3-ій промовець

6

Лідер Опозиції

2 Опозиція

5 хвилин

7
8

Член Уряду (4-ий промовець)
Член Опозиції

2 Уряд
2 Опозиція

5 хвилин
5 хвилин

3-ій промовець

4-ий промовець

Особливого динамізму цим Дебатам надають так звані
“Пункти інформації” (‘Рoint of Іnformation’).
Між першою та останньою хвилиною кожної з 8 промов представники протилежної сторони можуть
ставити питання, тому, хто виступає, або робити коментарі, ремарки (не більше 15 секунд), спитавши
про це дозволу у виступаючого (потрібно встати, зробити відповідний жест і висловити бажання
поставити Пункт інформації). Перша й останні хвилини промови є “захищеними” – пункти ставити не
можна. Промовець вправі не прийняти (відхилити) Пункт інформації. Відповідь на питання має бути
гармонійно інтегрована в промову. Рекомендується приймати 2-3 пункти за промову.

Специфіка формату
КОМАНДА 1-ГО УРЯДУ задає
тон Дебатам. 1-ий Уряд має
представити тему раунду та надати
інтерпретацію. Під інтерпретацією
розуміється специфічний спосіб
конкретизації теми раунду,
звуження Дебатів до конкретної
сфери. Інтерпретація фактично
являє собою прив’язку метафори,
афоризму, гіперболи, що надається
в темі раунду до економічних,
політичних, правових проблем
сучасності. Інтерпретація має бути
логічно обгрунтована. Мають бути
представлені т.з. “зв’язки” (’links’)
між темою та інтерпретацією.
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Наведемо приклад інтерпретації:
Цей Уряд підтримає позитивну
дискримінацію (ТЕМА)
Необхідно запровадити ліміт на
іноземних футболістів в Україні
(ІНТЕРПРЕТАЦІЯ).

N.B.

Специфічні
вимоги до
інтерпретації!!!

Вона повинна НЕ БУТИ труїзмом,
БУТИ дебатабельною, НЕ МІСТИТИ
спеціальних знань, ВІДПОВІДАТИ
Темі. В Британському форматі не
використовують просторовочасові звуження (обмеження) Теми,
тобто не можна переносити Дебати
в інші історичні чи територіальні
рамки (e.g. “Ця Палата вважає, що
нам не треба скидати бомбу на
Хіросиму та Нагасакі в 1945 році”).

Далі 1-ИЙ УРЯД пропонує свою
позицію (так званий “кейс” дебатний термін від англ. ‘case’), в
якому особливе місце займає План
дій, підтриманий аргументами,
доказами та фактами. Треба
зауважити, що в класичній теорії
Британського формату План дій не
виступає обов’язковим елементом
кейсу, чи
то-пак його взагалі немає, але в
українській практиці дебатування
без нього не грають. Прем’єрміністр 2-го Уряду має право на
зміну першочергового кейсу Уряду
– в цьому і полягає особливість
формату. Це називається
загальним терміном “позитивне
розширення” (‘positive extension’).
Різних варіантів зміни кейсу доволі
багато, але в цілому майже всі вони
можуть бути зведені до наступних:

.. розширення кейсу;
.. звуження кейсу;
.. структуризація кейсу;
.. введення нових аргументів,
аспектів;
.. модифікація кейсу з
урахуванням критики;
.. зміна аргументації з
урахуванням критики.

Отже, формат не обмежує вас
в творчості: головна вимога
– щоб позиція 2-ГО УРЯДУ не
суперечила позиції 1-го Уряду.
Однак остаточної відповіді щодо
“зарізання” 2-ИМ УРЯДОМ своїх
“колег” з 1-ГО (від англ. ’knifing’ –
коли 2-й Уряд висуває кейс, що
кардинально суперечить 1-МУ) в
українських Дебатах немає, тому
традиційно більш позитивно
сприймається “спадковість”
(“наступність”) в позиціях урядів.
Тим не менш існують випадки,
пов’язані з порушенням 1-ИМ
УРЯДОМ вимог формату до кейсу,
коли 2-ИЙ УРЯД не повинен
повторювати ці помилки. Крім
того, 2-ИЙ УРЯД може взагалі не
змінювати кейс, однак, як правило,
така тактика є ефективною, якщо
1-ИЙ УРЯД не справляється з
обов’язком доведення свого
кейсу. Практика свідчить, що
2-МУ УРЯДОВІ складно виграти
раунд, якщо він не вносить
конструктивних доповнень в
позицію Уряду.

Тепер про лінію Опозиції.
1-ША ОПОЗИЦІЯ має прямий
обов’язок створити суперечку,
конкретне зіткнення в Дебатах.
Основне завдання це опонувати
Уряду. Перш за все необхідно
відреагувати на інтерпретацію
теми, запропоновану 1-им Урядом.
З нею треба погоджуватись, якщо
вона відповідає переліченим
вище критеріям, або довести
зворотнє і запропонувати свою.
Далі йде атака на кейс, відбиття
аргументів Уряду та Плану дій.
Вводяться контраргументи,
що підкріплюються фактами
та доказами. Опозиція може
висунути Контр-план, тобто – своє
вирішення проблеми, визначену
Урядом.
У 2-ОЇ ОПОЗИЦІЇ також є свої
специфічні стратегії. В першу
чергу, 2-ГА ОПОЗИЦІЯ повинна
виконати свою задачу по критиці
позиції 2-ГО УРЯДУ. Однак іноді
2-га Опозиція може переходити
до відбиття позиції уряду в цілому,
що, ускладнює її задачу, але може
бути доволі ефективним ходом.
Ще однією стратегією, є критика
наступності позиції 2-ГО УРЯДУ.
При цьому якщо у 2-ОЇ ОПОЗИЦІЇ
нема заперечень по суті, то
лише одного наголошення на
суперечностях між командами
уряду очевидно не буде достатньо
для того, щоб зайняти високе
місце.
Обидві опозиції при використанні
контр-кейсів мають пам’ятати,
що стосовно них, як і до позиції
опозиції в цілому, застосовуються
ті самі обмеження, що й до
уряду. Себто, позиції команд
опозиції також не повинні прямо
суперечити одна одній. З іншого
боку, кожна команда залишає за
собою право не погоджуватись з
інтерпретацією, якщо вважає, що
вона була висунута з порушенням
вимог.
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Загальні зауваження
Увага!
Основне поле гри, звичайно, лежить між відповідно 1-ими та 2-гими
Урядом та Опозицією, однак це не означає, що в цій суперечці
не можуть брати участь інші команди. Рекомендується постійно
слідкувати за ходом дискусії та використовувати можливість ставити
питання не тільки своїм безпосереднім опонентам, але й іншій команді,
яка представляє протилежну сторону; подібний вияв активності під
час раунду належним чином оцінюється суддями. Пункти інформації
не ставляться до гравців команди, що відстоює з вами одну лінію (1ий Уряд до 2-го Уряду), однак це залежить від позиції організаторів
конкретного турніру, які можуть дозволити це робити.

Приклади резолюцій в
Британських Парламентських
Дебатах:
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1.

Ця Палата вважає, що ми повинні готуватися до війни, якщо хочемо зберегти мир.

2.

Ця Палата вважає, що демократія – це ілюзія.

3.

Ця Палата вважає, що ми маємо придбати квиток до Європи.

4.

Ця Палата вважає, що склянка заповнена на половину.

5.

Ця Палата вважає, що Уряд повинен відбудувати Берлінську стіну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ТА ВПРАВИ ДЛЯ
ДЕБАТЕРІВ

З

а матеріалами
«Агентства з розвитку приватної ініціативи», автор
Кирило Кожемякін

1. Дебатні основи
Коли починаєш дебатувати,
важливо зрозуміти, що
ДЕБАТИ – ЦЕ ГРА, і як і в
інших іграх чи змаганнях,
тут існують свої правила
та особливості. Але,
на відміну від правил
спортивних ігор, ці правила
та особливості не захищають
тебе від домінування твоїх
суперників/опонентів, а
просто гарантують якісну
гру, яка буде цікава судді
та глядачам і, в кінцевому
рахунку, розвиватиме кожного
учасника дебатів.
Часто дебатери не можуть
сформувати площину
дебатування і гра зводиться
до побутової суперечки
без стратегії та цілей. Тож,

якщо ви хочете отримувати
задоволення від гри та
використовувати її для
власного розвитку, можемо
дати кілька порад, які
допоможуть вам зіграти цікаво
і захоплююче. Приклади
та вправи, подані у цьому
розділі, можна застосовувати
для підготовки до гри за
популярним серед студентів
у всьому світі форматом
Парламентських дебатів
(структура та правила
Парламентських дебатів,
зразки суддівських бюлетенів
та інших матеріалів, що
супроводжують дебатний
турнір подані у Додатках до
цієї брошури).
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1.1.Дефініції
Існує хибна думка, що
Парламентські дебати не
вимагають пояснення термінів.
Мовляв, це справа початківців,
давати дефініції перед тим, як
окреслити лінію аргументації.
Однак, досвід підказує, що
без пояснення ключових
понять раунду, змістовного й
пізнавального дебатування
може не відбутися.

Надання дефініцій (визначень,
пояснень) є завданням лише
двох перших гравців: їх можуть
вносити Прем’єр-міністр Уряду та
Лідер Опозиції. Інші гравці мають
право надати дефініції лише у
випадку, якщо вони не надані
Прем’єр-міністром, або надані
некоректно. Для того, щоб гра була
цікавою, суперечка по дефініціях
має скінчитись на другій промові
гри. Найчастіше у випадку, коли
опозиція не згодна з дефініцією
уряду, найкращим вибором
команди буде просто звернути
увагу судді на це і грати далі, ніж
переводити дебати в етимологічні
баталії. Було б найкраще, щоб і 1-й
уряд і 1-ша опозиція підготували
дефініції завчасно – в ході
підготовки до раунду. Чому це

важливо:

Для Уряду
.. Виконання своїх
безпосередніх функцій
.. Звуження гри до єдиної
чітко окресленої
площини дебатування
.. Захист від підміни понять
з боку опозиції
.. Можливість зробити своє
поле для дебатування
більш комфортним.

Для Опозиції
.. Можливість надати власні
дефініції, якщо уряд їх не
надав взагалі, або надав
не повністю
.. Необхідність порівняти
дефініції на початку гри,
щоб упевнитись, що всі
розуміють тему однаково
.. Формування площини
контраргументів та
сфер до яких належать
дефініції
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Важливо розуміти, що дефініція
не має на меті сформувати чітке
визначення, яке буде на 100%
відповідати значенню цього слова
у тлумачному словнику, адже коли
ми граємо за темою:
«Ця Палата буде застосовувати
насильство проти
несанкціонованих мирних
демонстрацій»
Ми можемо дати такі визначення зі
словників:

1. Насильство – застосування
тим чи іншим класом
(соціальною групою) різних,
аж до збройного впливу, форм
примусу щодо інших класів
(соціальних груп) з метою
отримання або збереження
економічного і політичного
панування, завоювання
тих чи інших прав або
привілеїв (Велика радянська
енциклопедія);

2. Насильство – застосування
фізичної сили до когонебудь (Тлумачний словник
Ожогова);

3. У всьому світі насильство
використовується як
інструмент маніпуляції, а
також є проблемною областю
для правоохоронних органів
та сфери громадської
культури, які роблять спроби
придушити і зупинити
його. Слово «насильство»
охоплює широкий спектр –
від фізичного прояву: сварка
між двома істотами, до війни
й геноциду, наслідками чого
можуть стати смерті мільйонів
людей (Вільна інтернетенциклопедія «Вікіпедія»).

Але жодна з поданих дефініцій не
сформує нам зрозуміле поле для
дебатування, адже ми можемо під
цими визначеннями розуміти будьякі види насильства включаючи
тортури, що є не коректним по
відношенню до Уряду.
В такому випадку, гравцям
першого Уряду важливо згадати,

які саме види насильства
може зараз використовувати
репресивний апарат держави
по відношенню до особи,
а саме:
.. Сльозогінний газ
.. Водомети
.. Гумові кулі
.. Побиття гумовими
палицями
.. Вплив звуком та світлом
тощо
У цьому випадку уряд, наклавши
необхідні обмеження на поняття
«насильство», може значно вужче
подати дефініцію, і таким чином
звузити гру до зрозумілої тематики
й надати можливість будувати
аргументи, як для уряду, так і для
опозиції.
Отже важливо зрозуміти, що
дефініціями гравці визначають
для себе про що вони будуть
дебатувати, і дефініції в дебатах не
є калькою тлумачного значення
цих слів, вони лише є звуженням
поняття, яке є надто широким
для дебатування (насильство,
заборона, покарання, підтримка,
легалізація, наркотики) до більш
зрозумілих прикладів, які логічно
пов’язані з першоджерелом та є
дебатабельними.

ВПРАВА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ
Тема дебатів:
Ця Палата вважає, що держава має підтримати розвиток «зеленої»
енергетики.
Вправа проводиться у два етапи

1.

Учасники об’єднуються в 2 групи. Кожна група отримує
одне з двох ключових словосполучень: «підтримати
розвиток» і «зелена енергетика». На першому етапі
групам слід визначити всі поняття, які підходять під цю
дефініцію. Наприклад,

« підтримати розвиток»

« зелена енергетика»

.. Надати податкові пільги
.. Держава бере обов’язок
викупати вироблену енергію
вище собівартості
.. Перевести певну сферу
промисловості на цей вид
енергії
.. Вкласти гроші в наукові
розробки
.. Зобов’язати всіх перейти на
певний вид енергії

.. Вітрова
.. Гідроелектрична
.. Сонячна
.. Енергія приливів та
відливів
.. Геотермальна
.. Енергія отримана від
побутових відходів
.. Види енергії, отримані в
результаті експерименту

2.

На другому етапі групи мають вибрати, які саме дефініції
вони вважають оптимальними для того, щоб застосувати
їх для звуження раунду. Це краще робити методом
групового обговорення, важливо, щоб тренер
аналізував пропозиції з точки зору «комфортності»
гри за опозицію, враховував чіткість та зрозумілість
дефініцій, наскільки кожна з обраних дефініцій підходить
одна до одної.
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Головне, що відрізняє цей аналіз
від побудови аргументів, це спроба
проаналізувати реальний стан
речей, без прикрас і вигадувань.

1.2. Сратегії переконання
Будь-які дії в дебатах
зводяться до переконання
судді у правильності вашої
позиції і наші поради
нижче стосуватимуться
саме ефективних способів
переконувати.

Status quo
Статус-кво – це стан речей, який
зараз існує у сфері, що є предметом
дебатування.
Аналіз Статусу-Кво можна
розділити на 2 етапи:
Перший етап: визначення
статусу-кво, який ви аналізуєте
протягом підготовки до дебатів.
Необхідно, щоб команда, ретельно
проаналізувала, які є позитивні
й негативні сторони в існуючій
ситуації. Важливо зрозуміти, що
це мають бути не аргументи,
«притягнуті за вуха», а «тверезий»
погляд на існуючі речі. Давайте
проаналізуємо на предмет
позитивних і негативних сторін таке
явище як обов’язковий призов до
армії.

Позитивні сторони
.. Держава має постійний
кадровий резерв,
військовозобов’язаних
на випадок конфлікту чи
війни
.. Велика кількість
солдатів, дозволяє їх
використовувати у
випадках надзвичайних
лих, такі як повені
(західна Україна) та лісові
пожежі (Крим)
.. Створює додаткову
мотивацію для отримання
вищої освіти, створення
сім’ї та народження
дитини
.. Психологічна,
фізіологічна та
дисциплінарна підготовка
певної частини населення

Негативні сторони
.. Формування негативного
іміджу армії через
ситуації примусу та втечі
від призову
.. Відсутність постійного
високопрофесійного
військового молодшого
офіцерського складу
.. Мілітаризація певної
частини населення, у
мирний час
.. Породження негативних
явищ («дідівщина»,
дезертирство)

Відштовхуючись від реальної
ситуації, Ви зможете правильно
сформувати аргументи. Скажімо,
граючи з позиції Уряду за відміну
обов’язкового призову, вам буде
легше «прибрати» негативні
явища, які зараз існують в армії та
подумати над тим, чим замінити
або, яким чином зберегти існуючий
позитив.
Другим етапом аналізу є
презентація статусу-кво у промові
Прем’єр-міністра Уряду. Прем’єрміністр виділяє на це 1-1,5 хвилини.
За цей час він має окреслити стан
речей у тій сфері, яку пропонує
змінювати і звернути увагу на
проблеми, які зараз існують, адже
найчастіше саме вони є справжнім
приводом для дебатування.

ВПРАВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
СТАТУС-КВО
Опишіть статус-кво у використанні
атомних електростанцій у світі та
Україні, спочатку з точки зору Уряду,
який хоче їх заборонити, а потім
з точки зору Опозиції, ціль якої їх
залишити. Важливо використовувати тільки факти та відомі вам цифри.
По закінченню порівняйте описані
ситуації.
Чому слід приділити увагу:
.. Поширеність використання
атомних станцій
.. Відомі випадки аварій
.. Відношення до цього явища
громадськості
.. Економічна доцільність
.. Екологічна безпека
.. Альтернативи

Результатом такого ретельного аналізу стануть практично готові вступні
промови Прем’єр-міністра Уряду та
Лідера Опозиції.
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План дій
На щастя, зараз пройшли ті часи
в українських дебатах, коли
дебатери могли 8 промов по 7
хвилин обговорювати план дій та
ефективність державної виконавчої
системи. Коли ви готуєте план дій,
вам варто забути про такі деталі як

1. Скільки це буде коштувати і те,
яку кількість дитячих будинків
можна було б побудувати за ці
гроші;

2. Про тотальну корупцію, яка
охопила всі сфери нашого
суспільства;

3. Неефективність парламенту
та постійні політичні
протистояння;

4. Які саме закони будуть змінені і
яким саме чином.

При такому підході існує загроза
звести дебати до банального і
нудного обговорення того, як
все погано, і висунення майже
безпідставних тверджень, що все
буде добре, і саме ваш закон буде
працювати і не зустріне жодних
перепон. Такий доволі нудний підхід
до політичних дебатів проіснував
до 2006 року. З 2006 року
представники дебатної спільноти
України вирішили більше так не
грати і сформували рекомендації,
які остаточно змінили українські
дебати:

1. УкласичномуБританськомупарла-

Тож яким має бути план дій.
Його презентація має бути
короткою (не більше 1 хвилини).
План дій повинен пояснити, яким
саме чином буде реалізовуватись
ваша ідея і що вона змінить в
існуючій ситуації (статус-кво).
Можна подати також припущення
або ілюстрації з досвіду успішного
впровадження такого плану іншими
країнами, щоб продемонструвати
його переваги, а також очікувані
результати від впровадження.
Для прикладу розглянемо
тему «Цей Парламент зробить
дактилоскопію (сканування
відбитків пальців) обов’язковою для
всього населення».
План дій являтиме собою чітке
окреслення пропозиції Уряду:
«Кожна особа, яка досягає 16 років
при отриманні паспорту буде
здавати відбитки пальців. Особи,
старші 16 років, матимуть змогу
здати відбитки пальців впродовж
1 року. На дітей до 16 років цей
закон не розповсюджується».

План дій повинен дати відповіді на
ключові питання:

КОЛИ?
Час: скільки часу триває дія, коли
будуть завершені зміни (важливо
пам’ятати, що не можна вести
дебати про майбутнє, тобто ваші дії/
аргументи мають бути прив’язані до
сьогодення

ментському форматі таке нудне
дебатування не допустиме, і нам
варто орієнтуватись на світові
традиції;
2. Слідвідмовитисявідзвичногосценарію українських політичних
дебатів: Уряд: «Ми зробимо…..»,
опозиція – «Де візьмете гроші?
Все розкрадуть! Депутати не проголосують!». Оскільки, це зводить
освітню функцію
дебатування на нуль.

ЩО?

Тоді у 2006 році українські дебатери
повернули гру до реальності,
що дозволило зробити підбір
аргументів більш гнучким, а роботу
опозиції – більш конструктивною та
змістовною.

ДЕ?

Суть дії, яка буде робитись

ЯК?
Яким чином ця дія буде
здійснюватися

У яких умовах план буде працювати.
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ЯК ЕФЕКТИВНО СПРОСТУВАТИ
ПЛАН ДІЙ
Одна з успішних стратегій, яку
може використовувати опозиція,
це атака плану дій. Під час атаки
головна задача опозиції довести,
що наведений план дій не буде
вирішувати зазначені проблеми.
Доводити, що план вирішення
проблеми дуже дорогий немає
сенсу. Але іноді результативною
є стратегія доведення, що
існують більш ефективні способи
вирішення цієї проблеми. Проте,
у цьому випадку треба довести
і ефективність вашої стратегії,
і зруйнувати план уряду, тобто
опозиція виконує подвійну функцію.
Важливо зазначити, що
використання тільки стратегії
розбиття плану не є ефективним
засобом перемоги у раунді, адже
якщо Уряду вдасться довести, що
їх план хоча б частково вирішує
проблему (а це зробити досить
просто), то стратегія Опозиції
провалиться.
Спростовувати план дій можна
знаходячи невідповідність у
причинно-наслідкових зв’язках. Так,
наприклад, якщо ми скасовуємо
обов’язковий призов до армії
задля боротьби з «дідівщиною»,
то, вочевидь, це проблему не
вирішить, адже у контрактній армії
так само будуть досвідчені солдати,
що відслужили 2-3 роки і новачки.
Останні і далі можуть потерпати від
свавілля перших.
Саме тому опозиція також має
аналізувати статус-кво під час
підготовки до дебатів, адже такі
проблеми виявляються під час
аналізу існуючого стану речей.
Такий аналіз допоможе опозиції
зрозуміти причини явищ, що їх
породжують ці проблеми для
ефективного вирішення.

Розуміти те, що треба довести
При визначенні суті суперечки
кожна команда повинна
сформувати простий імператив
(твердження, яке потрібно довести),
виходячи з нього будувати свою
базу аргументації.
Класичною помилкою є
нерозуміння завдання,
поставленого перед командою
Уряду. Найчастіше в таких випадках
гра розвивається за двома
сценаріями:

1. Опозиціязлегкістюперемагає,бо
грає в «правильній площині».

2. Обидвікомандинерозуміютьсуті
гри, і суддя приймає рішення
за непрямими аспектами,
зрештою задоволення від гри
не отримує ніхто.

Ще на етапі ознайомлення з
резолюцією Уряду слід визначити,
яку ідею необхідно донести до
судді. Найкраще сформувати її у
вигляді простого імперативу, але

це тільки для «внутрішнього»
використання командою. На
зовні ця ідея транслюється судді
у вигляді аргументів, доказів та
плану/контрплану. До прикладу, на
дебати виноситься резолюція:
«Ця палата введе тільки економічну
відповідальність за хабарі»
Неправильна ідея: хабар це погано,
хабарник має сидіти в тюрмі.
Правильна ідея: мотив отримання
людиною хабара, ефективність
видів боротьби.
Імперативом уряду в даному
випадку може стати твердження:
Оскільки хабар є цінністю,
отриманою хай у незаконний
спосіб, найбільшою загрозою для
хабарника буде віднімання у нього
цієї цінності.

ВПРАВА НА ВИРОБЛЕННЯ ІМПЕРАТИВУ
Методом мозкового штурму обговоріть з групою, яким може бути імператив та які теми слід підіймати у темі «Ця палата заборонить рекламу
сигарет у ЗМІ».
Тренер може задавати питання, якщо група не активна про те чи
потрібно доводити
.. Шкоду для здоров’я людей і дітей (Ні)
.. Вплив ЗМІ на суспільство (Ні)
.. Вплив ЗМІ на бажання споживачів придбати нові сигарети (Так)
.. Альтернативні методи реклами (Так)
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Відповідно до обраного напрямку призначається задача
сформулювати імператив.

1. Теза

1.3. Аргументація
Аргумент
це твердження, за допомогою
якого людина обґрунтовує певне
положення з метою переконання
іншого в його істинності.
Кожен аргумент має певну
структуру. Обов’язковими
елементами структури аргументу є
теза, докази, обґрунтування.

Теза – це положення, яке треба обґрунтувати і довести. Воно є причиною
тієї точки зору, яку захищає дебатер. Наприклад, дебатер каже: “Я вважаю,
що... і запитує себе: чому я так вважаю?” Відповідь на це питання і буде
тезою, яку він далі буде доводити та обґрунтовувати. Особливо хочу
зазначити, що тези не переконують суддю, якими б істинними вони не були,
для прикладу, якщо порівняти дві тези:
Людина вміє літати без сторонньої допомоги
Жодна людина не може полетіти без допомоги
Вони є абсолютно однаковими для судді не дивлячись на абсурдність
першої. Кожен дебатер має запам’ятати, що теза без доказу, це лише гаяння
часу і не лише в дебатах, а й реальному житті також.

ВПРАВА НА ФІКСУВАННЯ ТЕЗ

2. Докази
Докази – це приклади, факти,
посилання, за допомогою яких
доводиться істинність тези.
Доказами можуть бути статистика,
цифри, факти, приклади в інших
країнах і наслідки для них,
висловлювання авторитетних
політиків, сюжети з новин та
історичні випадки.
ВПРАВА НА ФОРМУВАННЯ
ДОКАЗІВ
Впродовж 15 хвилин спробуйте
з вашим колегою методом
мозкового штурму згадати
всі факти, які вам відомі про
певну тему. Важливо знайти
всі можливі факти, навіть якщо
вони, на переший погляд, не
пов’язані з вашою позицією.
Потім слід критично осмислити
їх і згрупувати виходячи
з тематики аргументів, та
вирішити, на яких фактах
можна будувати аргументи,
а які можна використати для
відбиття. Згрупувавши таким
чином факти, надалі ви зможете
відносно легко сформувати
повноцінні аргументи.

В кімнаті, де проходить заняття оберіть сектори «Згоден» та «Не
згоден», вони мають бути з протилежних сторін. Після цього тренер
має проголошувати тези, а учасники мають обирати згодні вони з
тезою, чи ні, обравши відповідний сектор. Після чого групи учасників,
що зосередяться в кожному з секторів кімнати обирають по одному
спікеру, який обґрунтовує, чому він обрав саме цей сектор. Тези для
прикладу:
Жінка - гірший політик, ніж чоловік;
«Зелена» енергетика ніколи не зможе замінити викопні енергетичні
джерела;
Реклама на телебаченні шкідлива;
«Зелена» енергетика може бути шкідливою;
Гідроелектростанції кращі за атомні.
Після цього тренеру слід звернути увагу учасників на те, що коли
тези проголошувалися, вони не мали жодної ваги для дебатного
раунду, і тільки після обґрунтування учасниками, вони починали бути
аргументами.

3. Обґрунтування
Обґрунтуванням є пояснення суттєвого зв’язку між тезою та доказами.
Саме обґрунтування допоможе судді зробити висновки щодо наведеного
вами аргументу. То ж ви, як досвідчена команда, повинні допомогти йому
це зробити. Правильно побудоване пояснення логічного зв’язку вашої тези
і доказу посилить будь-який навіть найслабший аргумент.
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Приклад, як можна структурувати
аргумент подано нижче:

Атомна енергетика є дуже
небезпечним методом
отримання енергії
(імператив), адже дуже
часто трапляються аварії на
атомних електростанціях
(теза). Як свідчить вісник TCRE
від 14 червня 1990р. «Аварії
траплялися на кожній атомній
електростанції в Сполучених
Штатах. Ці аварії рідко бувають
великими, але потенційна
загроза справжньої катастрофи
завжди присутня, навіть при,
на перший погляд, несуттєвих
випадках» (доказ). Таким
чином, можна бачити, що
потенційна загроза катастрофи
існує, що робить вибір атомної
енергії як палива вкрай
небезпечним.

ВПРАВА НА ФОРМУВАННЯ АРГУМЕНТІВ
За допомогою цієї вправи учасники дебатів мають співвіднести тему дебатів
до підібраних фактів і спробували шляхом логічних висновків визначити,
які приклади підходять до теми, а які ні (не важливо з т.з. Уряду чи
Опозиції). Потім слід зробити обґрунтування, чому ці факти доводять тезу.
Завдання тренера уважно слідкувати, щоб не використовували ті факти,
які з першого погляду підходять для доказу, але мають опосередковане
значення в темі.
Теми

.. Обов’язковий перехід на лампи енергозбереження
.. Заборона АЕС
.. Перехід на сонячну енергію
.. Перехід на вітрову енергію
.. Використання ГЕС
Докази

1. Ультрафіолетовий промінь енергозберігаючих (ЕЗ) ламп шкідливий на
відстані, починаючи від 30 сантиметрів до лампи

2. ЕЗ лампи не пристосовані до роботи в низьких температурах
3. Утилізація ртуті потребує великих капіталовкладень
4. Люди з порушеннями психіки чутливі до нетипових світлових діапазонів,
що може викликати в них загострення хвороби

5. Сонце випромінює радіацію
6. Земля та природа потребує постійного контакту з сонцем для підтримки
природніх процесів, таких як фотосинтез

7. Кількість струму від Сонячних електростацій пропорційна площі
сонячних батарей

8. Вітер забезпечує потік кисню до росин та тварин
9. В Данії найбільша кількість вітрових електростанцій, і вони виробляють
20% всієї енергії.

10. Через аварію на ГЕС в провінції Хенань (Китай) загинуло 170 тис. чол., а
зазнало шкоди – 11 млн.

11. 20% всієї енергії у світі виробляється ГЕС
12. При побудові ГЕС затоплюються значні території рільничих земель та
осушуються місця нересту риб.

13. При проходженні струму дротами на відстань понад 100 км втрачається
біля 7% енергії.

14. Україна втрачає 17% енергії на шляху від постачальника до користувача.
15. З кожним роком потреби у питній воді збільшуються
16. З 1960-х років Сирія, Йорданія та Ізраїль мали ряд конфліктів, в тому числі
і воєнних, через побудову водозбірних споруд, що призводило до
обміління рік.
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ВПРАВА 2
Вправа допомагає визначити, до чого у аргументації Уряду варто
апелювати, та вчить структурувати контраргументи.
Дайте учасникам групи 5 хвилин для продумування та запису
аргументів проти винищення безпритульних тварин. Потім швидко
зачитайте групі наступний текст та попросіть ідентифікувати
положення до яких вони мають апелювати:

Контраргументація
Запитайте у групи якою є мета
контраргументації, вислухайте
думки учасників групи, поступово
підводячи їх до того, що кожне
слово, сказане Опозицією в раунді,
має спонукати суддю проголосувати
проти прийняття резолюції.

Далі пропонуємо декілька вправ
на побудову контраргументації

Уряд наполягає на прийнятті законопроекту про очистку міст
від бездомних тварин. На даний момент у містах накопичується
величезна кількість бездомних тварин, що спричинює серйозну
небезпеку для суспільства. Бездомні тварини об’єднуються в
зграї, поводяться агресивно, а часто масово нападають на людей.
Цей процес має безконтрольний характер. Наслідки цих нападів
є найрізноманітнішими за ступенем тяжкості. Починається все
з того, що гавкання, ричання та агресивна поведінка бездомних
тварин можуть дуже сильно налякати людину, вона може почти
заїкатися, а для маленької дитини, наприклад, це взагалі може
стати психологічною травмою на все життя. Але якби цим все
обмежувалося! Бездомні тварини можуть покусати людину,
скалічити її, заразити тяжкими хворобами та й навіть загризти
до смерті. Таким чином зграї бездомних тварин становлять
серйозну загрозу для нашого суспільства, яку Уряд пропонує
попередити шляхом прийняття запропонованого законопроекту.
Винищення бездомних тварин дозволить нам очистити наші
міста, попередити сотні смертей від таких страшних хвороб,
як, наприклад, сказ; ми нарешті зможемо відпускати наших
маленьких дітей самих, без супроводу дорослих, спокійно
гратися на вулиці, не боячись, що їх можуть загризти бездомні
тварюки.
Спочатку ідентифікуйте разом із групою, аспекти, до яких необхідно
контраргументувати. Після ідентифікації кожного пункту, давши
висловитися кільком учасникам, продумайте контраргументацію:

.. На даний момент у містах накопичується величезна кількість
бездомних тварин.

ВПРАВА 1
Вправа допоможе «розігріти»
учасників, повправлятися у
спростуванні тих чи інших явищ та
процесів.
Розділіть учасників на кілька груп
та запропонуйте за 5-7 хвилин
назвати усі можливі негативні
сторони різноманітних явищ (в
залежності від рівня підготовки
учасників): Інтернет, запозичення
іноземного досвіду, благодійність,
безвізовий режим між країнами,
дешевий газ, розширення
повноважень правоохоронних
органів, глобалізація, вибірність
суддів.

По-перше, де конкретна статистика, скільки саме бездомних тварин
знаходяться у містах? На думку Опозиції кількість бездомних тварин
є нормальною, вона є фактично стабільною і не збільшується з часом,
адже частина цих тварин вимирає від голоду та холоду. Тобто, з
приблизно однаковою кількістю бездомних тварин люди спокійно
співіснували десятиліттями.

.. Бездомні тварини об’єднуються в зграї.
В зграї об’єднуються лише собаки, кішки більш схильні до
самостійного проживання, а знищувати ви пропонуєте і тих, і
інших. По-друге, давайте задумаємося що саме спонукає тварин
об’єднуватися в зграї? Чи не необхідність захисту від людей?
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.. Бездомні тварини поводяться агресивно, масово нападають на
людей. Наслідки цих нападів є найрізноманітнішими за ступенем
тяжкості.
А скільки було нападів? Скільки було скарг від населення? Насправді
випадки нападу бездомних тварин на людей є поодинокими і більшою
мірою були спровоковані агресивним поводженням самої людини. До того
ж, найчастіше нападають саме домашні собаки, а залякані бездомні взагалі
намагаються триматися осторонь від людей. Найжахливіші наслідки, коли
справді гинуть діти, бувають не від дрібних вуличних псів, а від породистих,
спеціально виведених та натренованих домашніх псів, особливо тих,
з якими жорстоко поводяться господарі. І взагалі, давайте порівняємо
скільки людей постраждало від бездомних тварин, а скільки від нападу
інших людей, скільки загинуло у війнах чи постраждало у автокатастрофах.
Порівняно з іншими загрозами, загроза від бездомних тварин є мізерною
та штучно роздутою, та ще й відволікає від вирішення реальних проблем
суспільства.

.. Людина може почати заїкатися, а для маленької дитини,
наприклад, це взагалі може стати психологічною травмою на все
життя.
Якщо маленька дитина побачить, як відловлюють бездомних тварин
з метою їх подальшого вбивства, психологічна травма буде набагато
сильнішою, ніж від того, що на неї колись погавкав пес.

.. Треба попередити сотні смертей від таких страшних хвороб, як
сказ.
Навіть якщо людину покусала хвора на сказ тварина, людина не захворіє,
якщо вчасно зробить щеплення.

.. Ми нарешті зможемо відпускати наших маленьких дітей самих
спокійно гратися на вулиці без остраху.
Ні не зможемо, бо окрім абсолютно надуманої небезпеки від бездомних
тварин, на дитину на вулиці чекають наркомани, маніяки-педофіли, п’яні
водії, відкриті каналізаційні люки, розбите скло і безліч інших набагато
страшніших загроз, які породжують люди, а не тварини.
Якщо аудиторія учасників матиме певний досвід в дебатах, тренер
може не читати заготовлений текст, а запропонувати підготувати
тих, хто виступатиме в ролі Уряду підготувати власний кейс і після
кількахвилинної підготовки, виступити комусь з учасників. Після розбору
«цілей» для розбиття та формування контраргументації, знайдіть у групі
волонтера, який узагальнить усю наведену вище контраргументацію в
одній промові та детально презентує точку зору Опозиції (включаючи,
розроблені під час підготовки аргументи від Опозиції). Розподіліть
разом з групою аргументацію та контраргументацію, таким чином:
спростування конкретних аргументів Уряду є контраргументом, а те, що
розроблено Опозицією на посилення власної позиції та стосується теми
загалом, є власною конструктивною аргументацією опозиції. Порадьте
учасникам тренінгу, якісь незначні моменти та факти відносити у
контраргументацію, а те, що вони можуть вдало розкрити – презентувати
як власні конструктивні аргументи. Підкресліть, що власну конструктивну
аргументацію Опозиції важливо вдало презентувати судді.
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Поясніть також учасникам наскільки
важливо показувати судді, до
якого аргументу (конкретно) ви
саме наводите контраргумент, за
допомогою фраз на зразок:

.. відразу хотілося б
прокоментувати перший
аргумент наведений урядом/
опозицією;
.. щодо економічного аргументу
наших опонентів хотілося б
зазначити, що…
.. нам невідомо звідки взяті
дані наведені попереднім
промовцем, але відповідно до
офіційної статистики…
.. історія нашої країни знає
багато прикладів, що
прямо суперечать логіці
запропонованій Урядом щодо
…. Ось тільки деякі з них…
.. не можу не відреагувати на ….
Попросіть групу продовжити
цей перелік ще мінімум десятком
подібних фраз.
Донесіть до групи наступне: Дебати
– це конфлікт цінностей. Створити
конфлікт цінностей – це пряма та
першочергова задача Опозиції.
Ви маєте ідентифікувати цінності,
які захищатиме ваша позиція та
довести чому вони важливіші за
ті, які захищають ваші опоненти.
Наприклад, тому що ваша цінність
є пріоритетною з точки зору
Конституції України, міжнародних
договорів, організацій та світової
спільноти, моралі/релігії, виживання
людства, забезпечує інтереси та
приносить позитиви для більшості.

ВПРАВА 3
Розподіліть між учасниками (або парами учасників) базові права,
закріплені в Конституції України («Право на житло» (стаття 47), «Право
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає
достатнє харчування, одяг, житло» (стаття 48), «Право на охорону
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування» (стаття 49),
«Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування
завданої порушенням цього права шкоди» (стаття 50) «Право кожного
працюючого «на відпочинок» (стаття 45) «Право на приватну власність та
підприємницьку діяльність» (статті 41 та 42), та давши їм 5-10 хвилин на
підготовку, попросіть зробити промову на 3-5 хвилин доводячи, що саме
їхнє право є найбільш важливішим та пріоритетним.
Розкажіть учасникам, що двома основними прийомами
контраргументації є:

1. Заперечення факту (наприклад, Уряд каже, що в результаті підвищення
податків збільшаться надходження до бюджету. Опозиція каже,
що надходження до бюджету не збільшаться адже більшість
підприємств не погодяться платити такі високі податки та будуть
шукати усі можливості для ухилення від них).

2. Заперечення позитивності факту (Так, надходження до бюджету

підвищаться, але це призведе до надмірного вилучення обігових
коштів з реальної економіки та переміщення їх у бюджетну сферу,
де корумповані чиновники всіх рівнів розкрадуть більшу частину
цих коштів, де вони б справді працювали б на розвиток).

Підкресліть, що якщо вони хочуть поєднати перший та другий варіант
стосовно одного факту, то це треба робити дуже обережно! Перед
початком другої частини необхідно вставити фразу на зразок: «Але
навіть, якщо ми уявимо, що уряду вдалося досягнути підвищення
надходжень таким чином, то це всерівно принесе тільки негативні
наслідки, адже…»

ВПРАВА 4
Розділіть учасників на пари
та запропонуйте їм, щоб один
з учасників в кожній парі
спробував протягом кільком
хвилин довести своєму
напарнику, що підвищення
фінансування силових структур
не призведе до їхнього
посилення. Потім попросіть
другого учасника в кожній
парі розповісти, чому не
можна вважати їхнє посилення
позитивним фактом.
Ще одним вдалим прийомом
контраргументації є заперечення
причинно-наслідкових зв’язків.
(Заборона реклами сигарет не
призведе до різкого зниження
паління адже до паління
людей стимулює не реклама,
а те, що більшість їхніх друзів
(колег) палять, це приносить
задоволення, знімає стрес.
Реклама ж сигарет адресована до
вже існуючих курців і усього на
всього стимулює їх до вибору тієї
чи іншої марки, якщо вони вже
палять).
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ВПРАВА 5
Розділіть учасників на парну кількість груп та, з огляду на кількість учасників і рівень їхньої
підготовки, запропонуйте одній частині довести, а іншій навпаки спростувати наявність
причинно-наслідкових зв’язків між:

.. Дозволом на носіння зброї та підвищенням рівня злочинності
.. Рівнем життя населення у країні та кількістю самогубств
.. Зростанням ціни на нафту та на сільськогосподарську землю
.. Економічною ситуацією та рівнем споживання алкоголю
.. Дотриманням прав людини в суспільстві та ступенем релігійності суспільства
тощо.
Розкажіть учасникам про інші прийоми контраргументації:

.. Наведення статистики, цитат, історичних прикладів, що прямо суперечать
наведеним опонентами.
.. Демонстрація негативних наслідків.
.. Погляд з точки зору іншої соціальної групи, інтереси якої порушуються, або
сфери, якій чиняться перепони (проте цим можна скористатися виставивши на
передній план при побудові власної контраргументації).
.. Зведення аргументів опонентів до абсурду.
.. Занадто (дорого, складно, довго, нереально, небезпечно). Застосовується тоді,
коли для вирішення проблеми буде застосовуватися комплекс певних дій.
.. Заперечення реального існування проблеми (тільки якщо ви справді можете
це довести). Ще можна показати диспропорцію між проблемою/загрозою та
необхідними для її усунення зусиллями/фінансами.
.. Пропозиція альтернатив (потребує або завчасної підготовки таких альтернатив,
або дуже добрих, часто спеціальних, знань щодо теми, для того, щоб швидко
запропонувати оптимальніше рішення замість пропозиції опонентів).
.. Апеляція до порушення базових цінностей (такими цінностями є мир, безпека,
здорове довкілля, права людини, демократія, рівність, справедливість,
верховенство права, вільна конкуренція в ринковій економіці тощо), Цей прийом
де в чому нагадує демонстрацію негативних наслідків.
.. Апеляція до того, що в суспільстві є більш серйозні проблеми, на які варто
спрямувати ресурси – не зовсім етично, адже уряд поставлений в рамки
визначеної теми, яка спонукає до обговорення заданої темою проблеми/цінності.
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ВПРАВА 6
Викличте з групи одного добровольця та запропонуйте йому створити контраргумент до
уявної позиції уряду за темою «Необхідно запровадити пільги для підприємців, що надають
робочі місця молоді» шляхом «Погляд з точки зору іншої соціальної групи або сфери» та
попросіть групу вгадати, яким прийомом контраргументації скористався доброволець.
Потім викличте учасника, який першим дав правильну відповідь, та попросіть його
припустити, що суддя надав перевагу Уряду. Після цього запропонуйте цьому учаснику
виступити проти вибору судді прийомом «Зведення до абсурду» і знову попросіть групу
вгадати який прийом було використано і т.д.
Нижче подано можливі теми для побудови контраргументації:

.. наповнення бюджету шляхом підвищення податків – пропозиція альтернатив;
.. розвиток рекламного бізнесу в Україні – заперечення реального існування
проблеми;
.. надання права на безстрокове проживання на території Євросоюзу біженцям з
гарячих точок планети – апеляція до порушення базових цінностей;
.. заміна президентсько-парламентської форми правління на парламентськопрезидентську – демонстрація негативних наслідків;
.. лібералізація економіки – наведення статистики, цитат, історичних прикладів, що
прямо суперечать наведеним опонентами;
.. Розвиток 3-D технологій – занадто.
Гру можна продовжувати до безкінечності, для того, щоб додати азарту можна розділити
учасників на дві групи, одна група буде викликати учасника з іншої, загадувати йому
тему та прийом контраргументації, а його команда має вгадати (як у грі «Крокодил», де
мімічними та тілесними прийомами посланець групи зображає поняття/явище/предмет, а
представники протилежного табору – вгадують і т.д.).
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1.4. Аналіз
Цей розділ стосується
аналітичної функції гравців.
Аналіз є складним завданням, проте
сформувавши певні навички, ви
значно легше зможете коментувати
гру і посилювати позицію своєї
команди. Слід зрозуміти, що
найкраще подавати аналіз гри, так
ніби аналітик зовсім не брав участі
у грі. Нехай цей аналітик уявить
себе тайм-кіпером/другим суддею/
просто стороннім спостерігачем,
який з якихось причин не вийшов з
кімнати, де суддя обдумує рішення,
чи вже прийняв для себе рішення,
хто виграв. Та раптом суддя,
сумніваючись у своєму виборі
питає у аналітика поради (чого,
безумовно, не має відбуватися
насправді). Справжню участь
аналітика у грі можуть видавати
тільки фрази “наша команда”, “наша
позиція”, “наші опоненти”.

28

Запитайте в учасників групи, яким
чином можна побудувати аналіз
гри. Коли вони висловлять свою
думку, розкажіть їм про три основні
схеми аналізу:

.. Демонстрація точки
(області) зіткнення (сlash) та
фіксування уваги судді на
тому, чому ми виграли це
зіткнення;
.. Ідентифікація питань, які
постали впродовж гри та
надання відповідей на них;
.. Розгляд проблеми з точки
зору всіх зацікавлених сторін
або розгляд усіх позитивних/
негативних наслідків
підтримки/відхилення
резолюції;
.. Стислий переказ того, що
відбувалося під час гри –
взагалі-то це найслабший
підхід до аналітичної
промови, але якщо ви граєте
вперше і нічого іншого
придумати не можете, то це
вже хоч щось.

Вправи на побудову аналізу гри
ВПРАВА 1

1.

Запропонуйтегрупівизначитиможливіточкизіткненнядляумовнихраундівза
наступними темами:

.. розширення повноважень спецслужб заради запобігання тероризму
.. заборона абортів
.. запровадження максимальних лімітів торгівельної націнки
.. введення фінансування політичних сил за рахунок державного бюджету
.. подовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі тощо
Щоразу по закінченні обговорення тієї чи іншої теми виділяйте разом з групою цінності, що
вступають у конфлікт.
Запропонуйте кільком волонтерам взяти одну з вже обговорених тем або якусь іншу на їхній
вибір та презентувати міні-аналіз у формі відповідей на всі можливі питання, що постали
впродовж гри.

2.

Розкажіть групі про те, що будь-яку тему можна розглядати з позиції різних
зацікавлених у вирішенні піднятих темою дебатів проблем сторін, або
тих, кого ця проблема будь-яким чином стосується стейкхолдерів або
зацікавлених сторін. Зокрема, до таких належать:

.. територіальна громада
.. держава/ уряд
.. регіональна влада/ місцеве самоврядування
.. представники великого/ середнього/ малого бізнесу
.. працівники бюджетної сфери
.. працівники приватного сектору
.. діти/ молодь/ студенти/ дорослі/ люди похилого віку
.. малозабезпечені або вразливі верстви населення
.. роботодавці/ наймані працівники
.. усі види меншин
.. представники неурядових організацій/прихильники різних партій/ віруючі різних
конфесій/ профспілки
.. ЗМІ, тощо.
Нагадайте учасникам, що в суспільстві завжди борються суперечливі інтереси різних
соціальних груп. Все що потрібно дебатерам – правильно ідентифікувати групи, які стоять
(або мають стояти) на вашій позиції та аргументувати, чому треба захищати саме їхні
інтереси, враховуючи чисельність, соціальну важливість, незахищеність на даний момент,
незворотній характер негативних наслідків для них. Дебатер може в лекційній формі
наголосити на недопустимості дискримінації та ігнорування інтересів малих соціальних груп,
про те, що суспільство має розвиватися гармонійно, шляхом консенсусу та максимально
можливого одночасного врахування усіх інтересів. В кінці такого аналізу має прозвучати
висновок на зразок «Таким чином, прийняття цього рішення принесе користь для більшості
зацікавлених сторін» (або навпаки, якщо ви в опозиції).
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ВПРАВА 2
Запропонуйте учасникам, до
прикладу, розглянути з точки
зору різних зацікавлених
сторін перспективу переходу
Європейських країн на
відновлювані джерела енергії
з поступовою відмовою від
традиційного природного газу і
нафти.
Надзвичайно важливим для
проведення аналізу є вміння
показувати позитивні/ негативні
наслідки прийняття/відхилення
резолюції.

ВПРАВА 3
Розділіть учасників на дві групи та попросіть одних презентувати утопічну
картинку, яка показує прекрасне життя в країні, а інших – навпаки.
Приклад:
У країни чудові стосунки з усіма її сусідами, вона входить до низки
міжнародних організацій та має високий міжнародний авторитет.
Її економіка гарно розвинена та продовжує постійно зростати, що
забезпечує високий рівень та якість життя її населенню. В країні
розвинені найрізноманітніші галузі економіки, більшість з яких є
інноваційними, на останніх досягненнях науки і техніки, виробництво
забезпечує мінімальний розхід ресурсів, практично не створює відходів,
максимально застосовує вторинну переробку. Діють великі впливові
корпорації, але в той же час, забезпечені всі умови для розвитку малого
та середнього бізнесу, який становить основу економіки. Між різними
підприємствами існує чесна конкуренція. Ціни майже не зростають,
валюта стабільна, люди отримають високу та справедливу зарплату,
усі чесно платять податки. Освіта, медицина, наука і вся інша соціальна
сфера на дуже високому рівні розвитку. Злочинність практично
викоренена. В країні демократія, абсолютно чесні вибори, абсолютне
дотримання прав та свобод громадян. Політики працюють на благо нації,
при чому уряд і опозиція пліч-о-пліч. Громадяни активні, громадянське
суспільство високорозвинене. У суспільстві панує мир та злагода, адже
інтереси всіх соціальних груп максимально враховані. Всі добрі та
чемні один до одного, всі вірять в Бога, але кожен у свого. Закони чіткі
та абсолютно справедливі, всі їх повністю дотримуються. Екологія в
чудовому стані: повітря, вода, ґрунти чисті, жодному виду не загрожує
вимирання. Людина розвивається у повній гармоній з природою. У світі
більше немає воєн, голоду, епідемій. Всі нації активно співпрацюють,
товаришують, мандрують світом без перешкод. Більше того – всі
мешканці країни злилося в одну величезну та велику націю!
Тренер має зробити приблизно такий висновок: «Ви маєте розуміти, що кожне
суспільство прагне (або принаймні має прагнути) до ідеального, утопічного
стану. Насправді, все що вам треба, це показати судді, що прийняття резолюції
сприятиме наближенню суспільства до цього стану (якщо тема передбачає
комплекс певних дій). А якщо ви в опозиції – то навпаки. Не варто бути
надмірно скромними у розкритті наслідків. Якщо ви здатні чітко і логічно
довести, що підтримка цієї теми призведе до миру в усьому світі/ перемоги
над бідністю, хворобами і т.д. – робіть це! Але є одне правило: спочатку
розкрийте найбільш безпосередні наслідки, а вже потім, якщо є час, можете
розвивати їх. Щодо подальших наслідків – очікуваного впливу, то необхідно
чітко показати судді, як прийняття/відхилення резолюції призведе до цього.
До речі, уряд може не тільки розкривати позитивний вплив від прийняття
резолюції але й негативні наслідки від її неприйняття».
В кінці бажаний висновок, наприклад, «Таким чином позитивні наслідки
прийняття резолюції набагато переважають дрібні (ефемерні, уявні,
незначні, сумнівні) негативні, представлені нашими опонентами.»
Або, навпаки: «переважають негативні (катастрофічні, апокаліптичні,
деструктивні) наслідки».
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ВПРАВА 4
Попросіть групу запропонувати протилежні наслідки
тим, що ви наводите (хаотично беручи їх то з правого, то
з лівого боку таблиці, поданої нижче).
Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Призведе до консолідації суспільства (світової спільноти )

Призведе до розколу суспільства (світової спільноти )

Зніме соціальну напругу

Підвищить соціальну напругу

Поліпшить матеріальний стан більшості населення

Погіршить матеріальний стан більшості населення

Сприятиме детінізації економіки

Призведе до тінізації економіки

Підвищить надходження в бюджет

Знизить надходження в бюджет

Покращить міжнародний імідж країни

Погіршить міжнародний імідж країни

Підвищить конкурентоспроможність економіки

Понизить конкурентоспроможність економіки

Знизить кількість правопорушень

Збільшить кількість правопорушень

Призведе до впровадження передового світового досвіду

Віддалить від міжнародних стандартів у цій сфері (по цьому
питанню)

Сприятиме кращому захищенню прав людини

Порушує права людини

Сприятиме розвитку громадянського суспільства
(демократії)

Посилить тоталітаризм

Сприятиме міжнаціональному
(регіональному, конфесійному) порозумінню

Поставить під загрозу міжнаціональне
(регіональне, конфесійне) порозуміння

Поліпшить екологічний стан

Погіршить екологічний стан

Підвищить ефективність правового регулювання

Погіршить ефективність правового регулювання

Поліпшить стан (певної групи населенні, галузі економіки)

Погіршить стан (певної групи населенні, галузі економіки)

Сприятиме об’єднанню політичних сил

Призведе до ескалації політичного конфлікту

Призведе до виходу з політичної (економічної, екологічної,
міжнародної) кризи

Спричинить (призведе до поглиблення) політичної
(економічної, екологічної, міжнародної) кризи

Дасть людству шанс на виживання

Позбавить людство останнього шансу на виживання

Призведе до стабілізації ситуації

Призведе до дестабілізації ситуації

Сприятиме гармонізації (систематизації, усуненню
протиріч) законодавства.

Посилить протиріччя, безсистемний характер
законодавства

Усуне дискримінацію

Носить дискримінаційний характер

Призведе до збереження та більш раціонального
використання певних ресурсів

Призведе до абсолютно нераціонального використання
таких рідкісних і цінних ресурсів, які могли б бути
використані для вирішення набагато важливіших
соціальних проблем

Захищає національні інтереси

Суперечить та порушує національні інтереси

Сприяє:
.. залученню іноземних інвестицій
.. розвитку малого та середнього бізнесу
.. технологічному оновленню виробництва та
впровадженню інновацій
.. підвищенню якості продукції
.. розвитку нових галузей
.. розвитку туризму
.. більш рівномірному розвитку регіонів
.. зниженню кількості викидів в атмосферу
.. підвищенню ефективності управління економікою
збільшенню темпів економічного розвитку

Спричинить:
.. відтік іноземних інвестицій
.. кризу малого та середнього бізнесу
.. фінансову дестабілізацію
.. падіння ВВП
.. зростання інфляції
.. перетворення країни на сировинний придаток
.. повну залежність від іноземного капіталу
.. втрату контролю над стратегічними галузями
економіки
.. ухилення від податків
.. збільшення шкідливих викидів в атмосферу

Підніме рівень та якість життя населення

Погіршить рівень та якість життя населення

Усуне можливості для корупції/ ухилення від податків/
зловживань владою

Створить нові можливості для корупції/ ухилення від
податків/ зловживань владою
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ВПРАВА 5
Учасників необхідно поділити на 2
команди та оголосити тему дебатів.
Студенти в режимі мозкового
штурму добирають аргументи,
потім по черзі усі гравці кожної
команди презентують по одному
аргументу, останній гравець –
робить аналіз.
Теми дебатів:

.. Ця палата запровадить
фінансову підтримку церкви
.. Ця палата закриє кордони
для трудових мігрантів
.. Ця палата вважає, що
позбавленням волі не можна
карати за нетяжкі злочини.
.. Ця палата схвалює
захоронення в Чорнобилі
ядерних відходів з Європи.
.. Ця палата вважає, що
людство не вчиться на
помилках.
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20 ПОРАД
ЯК ЗРОБИТИ

ПРОМОВУ
КРАЩОЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

На початку виступу оголосіть регламент і правила.

Слухачам легше концентрувати свою увагу на аргументах і промові, коли вони знають що саме вони
мають почути. На початку промови доцільно коротко перерахувати аргументи або ідеї котрі ви будете
розкривати у своїй промові.

На початку зробіть комплімент аудиторії, в кінці обов’язково подякуйте.

В дебатах основний акцент робиться на раціональне сприйняття інформації, але якщо ваша промова
буде приємна аудиторії котра вас слухає, це буде тільки додатковим балом при оцінці вашої промови. В
дебатах особливо вітається ввічливість.

Промова має мати чіткий план. Ви маєте знати з чого почати і чим закінчити промову.

Уникайте хаосу у свої промові. Промова має мати чітку логіку. Крім того, Ви повинні показати конкретні
наслідки та висновки, котрі випливають з ваших аргументів.

Промову не бажано читати.

Читання промови свідчить про вашу невпевненість або некомпетентність. Варто написати опорний
конспект або схему, не варто її зачитувати дослівно.

Говоріть в середньому темпі з помірною жестикуляцією.

Важливо, щоб вас розуміли слухачі, зокрема суддя, тому намагайтесь говорити не надто швидко.
Особливо якщо промова іноземною для слухачів мовою. Більш повільно говоріть про важливі речі,
швидше про менш важливі речі.

У промові не бажано використовувати складних і незрозумілих слів.

Користуйтесь правилом: чим простіше, тим краще. Якщо цього не можна уникнути складних слів, Ви
повинні пояснити їх так, щоб іноземець зрозумів зміст сказаного.

Намагайтесь бути авторитетним але водночас не зверхнім.
Ви маєте виглядати і говорити як середньостатистичний слухач.

Намагайтесь менше говорити про себе.
Якщо в будь-якій публічній промові вам потрібно говорити про особистий досвід чи про себе, краще
робити це зі сторони 3 особи.

Говоріть тільки правдиву інформацію.
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У публічній промові уникайте відвертої брехні, просто можете дещо недоговорити або натякнути так,
щоб слухачі все додумали самі. Слухачі легко відчують, коли ви говорите відверту неправду і їм це
навряд чи сподобається.

10.
11.

Намагайтесь більше говорити з публікою.

Навіть якщо форматом не передбачена дискусія з аудиторією, говоріть колегам, опонентам і
найважливіше судді. Слухачі повинні відчувати свою важливість для вас.

Будьте природними і нікого не копіюйте.

З часом у вас виникне власний стиль промови. Копіювання чужого стилю може видатись неприроднім і
навіть комічним.

12.

Не варто говорити паралельно, коли хтось в цей момент також говорить.

Візьміть собі за правило не перебивати опонентів. Якщо ж перебивають вас, розумніше трохи зачекати
і цим підкреслити некоректність ваших опонентів. Крім того така поведінка підкреслить важливість
ваших слів.

13.
14.

Кожних 10-12 хвилин аудиторія втрачає увагу, тому змінюйте темп промови.

Можна в ці проміжки включити жарт, випадок з життя чи просто поміняти позу чи місце виступу.

Робіть логічні блоки у виступі.

Якщо у промові ви говорите про різні речі, або логіка виступу є доволі складною, час від часу робіть
висновки з вищесказаного.

15.

Якщонезнаєтепрощоговорити,розслабтесь,глибоковдихніть,«запитайтеуаудиторіїпро
що говорити».

Це правило стосується публічних промов, але навіть в запальній дискусії, якщо ви заплутались, краще 5
секунд подумати і почати логічний ланцюжок спочатку.

16.
17.

Якщо вам треба показати якусь кількісну перевагу, покажіть її в образах.

Люди краще сприймають образи, тому змусьте слухачів уявляти метафори і приклади, котрі ви наводите.

Непоказуйтеслайдичироздатковийматеріалвтойчас,колиговоритепрощосьважливе.

Не варто розсіювати увагу від вас в той час, коли ви говорите щось важливе. Скажіть основні тези,
основний посил, потім можете показати роздаткові матеріали і коментувати їх.

18.

У промові треба орієнтуватись на більшість, або на того, хто приймає рішення.

Якщо Вас оцінює суддя, то підтримка залу є бажаною, але важливіша підтримка судді. Крім того,
звертайте увагу чи судді записують за вами. Якщо суддя з вашої промови нічого не записав, це ознака
того що для нього ви не сказали нічого суттєвого. Крім того швидше всього він вас не запам’ятає.

19.

Щобнавчитиськрасивоіпереконливоговоритипотрібноякнайчастішепрактикуватись.

Звертайте увагу на жести слова, котрі ви часто використовуєте і проаналізуйте реакцію інших людей на
ваші слова. Дуже корисно вести відеозаписи ваших виступів, або просити знайомих, щоб вони оцінили
ваш виступ наживо.

20.

Краще швидше закінчити, аніж затягнути час.

Якщо ви дійсно сказали вже все що мали сказати, з прикладами та висновками, то краще не повторювати
все по кругу. Щоправда варто шукати можливі інші приклади або посилювати логічні зв’язки між тезами.
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СТИЛІ
ВЕДЕННЯ
ПЕРЕГОВОРІВ

АБО КИМ ТИ Є У
ПЕРЕГОВОРАХ:
АМЕРИКАНЦЕМ,
ФРАНЦУЗОМ
ЧИ КИТАЙЦЕМ?
Американський стиль
ведення переговорів

Для американців характерні хороший настрій на переговори, енергійність, зовнішній
прояв дружелюбності та відкритості. Вони люблять не занадто офіційну атмосферу при
веденні переговорів, цінують жарти і добре реагують на них. Одночасно з цим виявляється і
егоцентризм. Часто американці виходять з того, що їхній партнер повинен керуватися тими
ж правилами, яких дотримуються і вони. У результаті не виключено виникнення нерозуміння
між учасниками переговорів. Діловий американець за своїм характером не педантичний і
не дріб’язковий. До переговорів готується ретельно, з урахуванням всіх елементів, від яких
залежить успіх справи. Він береже час і цінує пунктуальність. Американці досить наполегливо
прагнуть реалізувати свої цілі на переговорах, люблять торгуватися, часто застосовують пакетну
тактику вирішення питань. Немаловажне значення вони надають висвітленню переговорів у
пресі.
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Французький стиль
ведення переговорів

Французи швидше галантні, ніж ввічливі. Французи ретельно готуються до
майбутніх переговорів. Вони мають звичай досконально вивчати всі аспекти і
наслідки пропозицій. Звідси уповільнений темп переговорів. Вони майстерно
відстоюють той чи інший принцип або свою позицію, але не схильні до
торгу. Не люблять стикатися в ході переговорів з несподіваними змінами в
позиціях. Члени французької делегації більше уваги приділяють попереднім
домовленостям і вважають за краще заздалегідь обговорити ті чи інші
питання. У порівнянні з американцями, французи менш вільні і самостійні при
прийнятті остаточних рішень. При обговоренні конкретних питань французи
орієнтуються на логічні докази і виходять їх загальних принципів. Вони досить
жорстко ведуть переговори і, як правило, не мають запасний позиції. Часто на
переговорах вони вибирають конфронтаційний тип взаємодії.

Китайський стиль
ведення переговорів

Цей стиль чітко розмежовує окремі етапи: початкове уточнення позицій, їх
обговорення і заключний етап. На початковому етапі переговорів велика
увага приділяється зовнішньому вигляду партнерів, манері їх поведінки. Ці
показники служать індикатором для визначення статусу кожного з учасників
переговорів. На переговорах не слід очікувати, що китайський партнер
першим висловить свою точку зору, першим зробить пропозицію і т.д.
При проведенні переговорів на китайській території (вони дуже люблять
проводити їх у себе вдома) китайці можуть послатися на те, що, згідно їхніх
традицій, гість говорить першим. Поступки китайська сторона зазвичай
робить під кінець переговорів, після того, як оцінить можливості партнера.
У момент, коли здається, що переговори зайшли в безвихідь, китайці раптом
можуть внести нові пропозиції, що пропонують поступки, що дасть можливість
продовжити ділове спілкування. Зазвичай остаточне рішення приймається
китайською стороною не за столом переговорів, а в домашніх умовах.
Схвалення досягнутих домовленостей з боку центру практично обов’язково.
Зазвичай у складі китайської делегації буває багато експертів, що збільшує її
чисельність.
Отже, як Ви бажаєте проводити переговори і ким Ви є на переговорах обирати
тільки Вам!
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«7 СМЕРТНИХ
ГРІХІВ
ДЕБАТЕРА»

АБО ЧОГО НЕ ВАРТО
РОБИТИ У ДЕБАТАХ

1.

Не брешіть

2.

Не хаміть

В дебатах дуже важливий принцип «fair play». Якщо у вас немає інформації, статистики чи
прикладів, що підтверджують вашу позицію, не варто її придумувати. Ваші приклади мають бути
ілюстративними і вагомими. Швидше всього якщо це вагома інформація суддя знатиме про її
достовірність виходячи з його дебатного досвіду. Якщо ж Інформація не вагома, то її взагалі не
доцільно вводити в гру, оскільки опоненти її навіть не спростовуватимуть. Набагато важливіше
вміти робити правильні висновки з інформації, що ви її маєте, аніж вигадувати нову, і ризикувати
своєю репутацією.

Уявіть, що ви зараз у будинку Британського парламенту в присутності королеви. Будьте
джентльменом/леді. Не переходьте на особистості та не критикуйте інтелектуальні здібності
опонентів. Щоправда легка іронія навіть вітається. Ваш гумор має бути тонким та влучним.

3.

Не тікайте від конфлікту
		 і д е й

Якщо вам видається, що ваші опоненти ввели дуже сильні аргументи, не тікайте від них. Не
згладжуйте гострі кути. Намагайтесь йти на прямий конфлікт ідей з опонентами. Це дасть вам
додаткові бали і зробить дебати цікавішими.
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4. Не вступайте в конфлікт з

опонентами стосовно кожного
їхнього слова

Швидше всього ваші опоненти говоритимуть про речі, котрі будуть очевидними та істинними.
Ваша мета не спростувати кожне їхнє слово, а спростувати їх ідею загалом. Наприклад, в темі про
заборону тютюнокуріння у громадських місцях, наївно пробувати довести, що тютюновий дим не
шкідливий. На це не варто витрачати час.
Також в більшості дебатних форматів не варто спростовувати всі аргументи опонентів. Головне
відбити ключові, найважливіші і найвагоміші.

5. Не нехтуйте поясненням наслідків
вашого кейсу

Можливо, ви дійсно вірите, що наслідки вашого кейсу будуть саме таким як ви про це говорите,
але абсолютно не самоочевидна річ. Якщо ви говорите, що свобода слова це демократично, ви
повинні пояснити чому демократичні принципи є важливими.

6. Не спіть під час дебатів

Навіть якщо ви вже виступили ще на початку дебатів, пам’ятайте, що ви можете впливати на хід
гри. Вдало задане питання може принести вам додаткові бали або поставить ваших опонентів у
складну ситуацію. Будьте активним від початку гри і до кінця.

7. Не сперечайтесь із суддею

Суддя попри свою незацікавленість може мати власну суб’єктивну думку і досвід. Крім того, він
міг банально не почути чи не зрозуміти вас. Крім того, навіть якщо ви апелюватимете, суддя
не змінить свого рішення. Беріть по максимуму від його пояснень. Мета пояснення суддею
результатів гри є удосконалення ваших навичок. Якщо суддя щось не почув чи не зрозумів, це не
означає що він глухий, це означає що ви щось зробили не-ідеально. Варто нотувати помилки на
котрі вказує суддя, щоб потім їх поступово виправляти.
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ЯК ПЕРЕКОНУВАТИ

У СВОЇЙ ТОЧЦІ
ЗОРУ

Н

айчастіше, і в цьому можна наочно переконатися
на прикладі політиків, перемогу в суперечці
одержує не той, у кого більш вагомі аргументи, а
той, хто просто вміє грамотно вести дискусію. Якщо вам
важлива ваша точка зору, навчіться її відстоювати.

1. Як не парадоксально це звучить, але один з найпростіших способів виграти суперечку це
уважно вислухати свого опонента. Постарайтеся зрозуміти точку зору людини, з якою
ви вступили в суперечку.

2. Не давайте суперечці перейти у непотрібне вам русло. Не відволікайтеся від головного.
Легко поступайтеся по другорядних позиціях, не даючи втягнути себе у суперечку по
дрібницях.

3. Задавайте якомога більше питань. Свою точку зору ви і так знаєте, так само як те, на чому
вона грунтується, вивчіть детальніше аргументи протилежної сторони. Якщо опонент
висловлює думку, дізнайтеся, на чому вона базується, якщо оперує фактами, задавайте
питання щодо їх джерел і контексту. Можливо, ваш опонент знітиться, і ви зрозумієте,
де саме знаходяться слабкі місця в його аргументації.

4. Підготуйтеся заздалегідь. Зберіть якомога більше інформації з обговорюваного питання,
статистичні, фактичні дані й логічні аргументи. Уявіть собі, як може розвиватися
суперечка - що можуть сказати вам і що ви зможете на це відповісти.

5. Ведіть себе коректно. Якщо ваш опонент переходить на особистості або на образи, не

вподобляйтеся йому, а просто згортайте дискусію. Обговорюйте аргументи опонента, а
не його самого.

6. Стежте за своїм голосом і рухами. Людина, що переходить на крик і розмахує руками,
не виглядає ні впевненою, ні авторитетною. Говорити потрібно чітко, твердо, але не
монотонно, міняючи темп і тембр голосу, використовуючи виразні жести руками,
підкреслюючи ними найбільш
важливі аргументи.

7. Зрозумійте, що для вас важливо переконати аудиторію, що в цій суперечці маєте рацію ви,
або ж схилити до своєї точки зору опонента. Розраховуйте свою аргументацію залежно
від мети. Якщо ваша мета - переконати групу людей, апелюйте більше до емоцій і
цінностей аудиторії.
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ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ

ДО ДЕБАТІВ
ЗА 15 ХВИЛИН

Т

ема зазвичай оголошується за 15 хвилин до початку
раунду. Таким чином команда Уряду має 10-15 хвилин
до початку гри на підготовку позиції, забезпечення
її зв’язку із темою, знаходження сильних аргументів,
побудованих на логіці, поясненнях та цінностях та для
формування гарної промови, яка переконає суддю у тому,
щоб він надав їм перемогу.
Для того, щоб підготувати кейс за 15 хвилин потрібно слідувати 4 наступним
правилам:

1.

Обдумати тему

Після того, як прозвучала тема, краще за все не поспішати відповідати, а залишитися на місці і
декілька хвилин подумати. Важливо не відволікатися на другорядні питання, які не важливі зараз
і швидше завадять, ніж допоможуть. Рекомендуємо використовувати принцип пірамідального
мислення і відповісти на три питання, зберігаючи їх послідовність:
.. Головне питання - "Що потрібно довести?"
.. Умови доказу - "Що має бути доведено, щоб отримати відповідь на головне питання?"
.. Яким чином пропонована в резолюції дія приведе до необхідних умов доказу?

2.

Обговорити тему із командою

Щоб побудувати обговорення максимально ефективно (тобто не втрачати час на непотрібні
розмови і встигнути якомога більше), рекомендуємо наступний підхід:
.. Спочатку один з членів команди представляє свої формулювання головного питання, механізм, умови
доказу і формулювання аргументів. Другий член команди в цей час це все записує, не сперечається і
не обговорює.
.. Якщо бачення головного питання і механізму в цілому збігаються, то другий член команди пропонує
формулювання інших умов доказу і аргументів, що не були озвучені.
.. Якщо ж бачення формулювання головного питання і механізму не збігаються, то варто висловити своє
бачення. У такому випадку потрібно витратити 2-3 хвилини на їх обговорення і чітке формулювання.
Бажано, щоб у команді була домовленість про процедуру того, що робити в разі розбіжності думок.
Краще швидко прийти до якоїсь думку, ніж весь час витратити на обговорення тільки цього моменту.
.. Згрупувати аргументи (наприклад, за умовами доказу) і «розкласти» їх за ступенем важливості,
відкинути ("в запас") неважливі, вторинні.
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Підсумком цього етапу є список з чітко сформульованих і узгоджених всередині команди:
.. Головного питання
.. Ключових умов доказу
.. Механізму доведення
.. Основних аргументів

3.

Розділити напрацьований матеріал та ролі між гравцями

Варіанти розподілу ролей можуть бути різними. Найчастіше в командах складається свого роду
"закріплення" ролей, коли один спікер завжди йде першим, а інший - другим. Іноді має сенс
застосовувати гнучкий підхід: хто краще розбирається в темі, йде першим в уряді і О2 або другим
в О1 (можливі варіанти).
Яким би не був розподіл ролей, потрібно розподілити матеріал.
.. Перший уряд. ПМ має витратити хвилини 2 на вступ, короткий опис статусу кво, подання резолюції
та механізму, і ключових умов доказу. В результаті у нього залишається 4 хвилини. З урахуванням 30
секунд на 1-2 запитання, залишається чистого часу 3,5 хвилини. Цього достатньо для розвитку 2-3
аргументів. Відповідно, решта аргументи дістаються другому члену команди
.. Перша опозиція. ЛО швидше за все витратить 3-4 хвилини на відбивку, і у нього залишиться 2-3
хвилини на 2 своїх конструктивних аргументи. Решта - другому гравцеві.
.. Другий уряд і друга опозиція: весь конструктив (залежно від того, що залишиться після перших столів)
- першому гравцеві. При цьому, другі гравці по суті повинні вже почати працювати над структурою
аналізу - вона повинна будуватися навколо того, що треба було довести (тобто ключові умови
доведення) і що було доведено (матеріал збирається в ході гри)

На розподіл ролей і матеріалу має піти не більше хвилини.

4.

Деталізувати матеріал та власну позицію

На цьому етапі також важливо продумати, як на ваші аргументи може відреагувати опозиція і
постаратися адаптувати свої аргументи (наприклад, включити в аргументацію "випереджаючий доказ":
"Ми знаємо, що нам на це можуть заперечити опоненти. Ми на це відповімо наступне ..."). Важливо
правильно записати ці кроки логічного ланцюжка. Не рекомендується записувати все дослівно - чим
більше слів, тим складніше їх прочитати в ході промови, якщо ви раптом забули.
Тому краще організувати записи таким чином:
.. Резолюція, механізм, дефініції, формулювання тверджень\аргументів: гранично чітко, великими
друкованими літерами, підкреслити або виділити маркером.
.. Кроки логічного ланцюжка: шрифт поменше, тільки ключові слова (1-2 на крок), один під іншим,
виділити відступом (по суті оформити як список).
.. Залиште поля і достатньо простору між аргументами - стане в нагоді, якщо раптом по ходу гри
прийдуть ще розумні думки.
.. Визначте критичний час виступу, після якого потрібно обов'язково переходити до наступного пункту.
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3 НАЙВІДОМІШІ
ПРОМОВИ
ХХ СТОЛІТТЯ

МАРТІН–ЛЮТЕР КІНГ

"У МЕНЕ Є МРІЯ"

Мартін Лютер Кінг виголосив цю промову 28 серпня 1963 зі сходів Меморіалу
Лінкольна під час Маршу на Вашингтон за робочі місця й свободу — це був
найважливіший момент Американського руху за громадянські права 1955–1968
років. Промова Кінга вважається однією з найкращих в історії — її визнано
найкращою промовою XX століття американським товариством ораторського
мистецтва.

«

Я маю мрію, що одного прекрасного дня нація підніметься
і зрозуміє … що всі люди створені рівними … Я мрію про
той день, коли … з'явиться слава Господня, і кожна людина
побачить Боже спасіння! … У цьому наша надія і наша віра. З цією
вірою ми зможемо викресати з гори відчаю камінь надії. Ця віра
допоможе нам працювати разом, молитися разом, відстоювати
свободу разом, знаючи, що настане день нашого визволення. Але в
дорозі до праведного місця ми не повинні здійснювати неправедні
справи …»
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Баронеса МАРГАРЕТ
ГІЛЬДА ТЕТЧЕР
Перша жінка, що стала прем’єр-міністром європейської держави. Прем’єрство Тетчер
стало найтривалішим у XX столітті.
Відома як «залізна леді».
Тетчер призначено прем’єр-міністром 4 травня 1979 року, з мандатом зупинити
економічний занепад Об’єднаного Королівства та зменшити роль держави в
економіці. По прибуттю до робочого кабінету вона проголосила (перефразовуючи
Проста молитва):

«

Там, де розлад, ми повернемо гармонію. Там, де помилки, ми
скажемо правду. Там, де сумніви, ми повернемо віру. А там, де
відчай, ми принесемо надію …»
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СТІВ ДЖОБС

"ІСТОРІЯ ПРО З’ЄДНАННЯ КРАПОК"
Генеральний директор Apple Computer і Pixar Animation Studios, в Стенфордському
університеті 12 червня 2005.

«

Reed College завжди пропонував кращі уроки по каліграфії.
По всьому кампусу кожен постер, кожна мітка були написані
каліграфічним почерком від руки. Тому що я відрахувався і
не брав звичайних уроків, я записався на уроки по каліграфії. Я
довідався про serif і sans serif, про різні відступи між комбінаціями
букв, про те, що робить прекрасну типографіку прекрасною. Вона
була красивою, історичною, майстерно витонченою до такого
рівня, що наука цього не змогла б зрозуміти. Ніщо з цього не
здавалося корисним для мого життя. Але десять років по тому,
коли ми розробляли перший “Макінтош”, усе це придалося. І “Мак”
став першим комп’ютером із красивою типографікою. Якби я не
записався на той курс у коледжі, у “Маку” ніколи б не було кілька
гарнітур і пропорційних шрифтів. Ну, а позаяк Windows просто
скопіювали з Маку, швидше за все, у персональних комп’ютерів
узагалі б їх не було. Якби я не відрахувався, я б ніколи не записався
на той курс каліграфії і в комп’ютерів не було б такої чудовної
типографіки, як зараз. Звичайно, не можна було з’єднати всі крапки
воєдино тоді, коли я був у коледжі. Але через десять років усе стало
дуже, дуже ясно.
Ще раз: ви не можете з’єднати крапки, дивлячись уперед; ви
можете з’єднати їх лиш оглядаючись у минуле. Тому вам доведеться
довіритися тим крапкам, що ви як-небудь зв’яжете в майбутньому.
Вам доведеться на щось покластися: на свій характер, долю, життя,
карму – що завгодно. Такий підхід ніколи не підводив мене і він
змінив моє життя . . . »
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КОНТРОЛЬНИЙ
ПЕРЕЛІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ДЕБАТНИХ ТУРНІРІВ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ
.. Приміщення
.. Учасники
.. Програма заходу
.. Мін. 4 судді
.. Канцелярія
.. Грамоти та заохочувальні призи

ПРИМІЩЕННЯ
.. 3 кімнати для ігор
.. Зал для оголошення тем та результатів
.. Суддівська кімната

УЧАСНИКИ
.. 24 учасники (12 команд)
.. Мін. 16 гостей (в .т.ч. судді і організатори)
.. 3 Room

КАНЦЕЛЯРІЯ
.. Блокноти для учасників
.. Білі аркуші для суддів
.. Листки для оцінювання учасників
.. Feedback для оцінювання суддів
.. Ручки для учасників та суддів

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДЕБАТНОГО
РАУНДУ ЗА БРИТАНСЬКИМ
ПАРЛАМЕНТСЬКИМ ФОРМАТОМ
.. 8 гравців
.. Одночасно грають 4 команди – дві за уряд, дві
за опозицію
.. Позицію команди отримують в наслідок жеребу,
незалежно від особистого ставлення до теми
.. Тема оголошується за 15 хв. до гри
.. При підготовці кожна команда готується
окремо, без допомоги суддів чи Інтернету
.. Максимальна тривалість промови –
5 хвилин: перша і остання хвилини “захищені”
.. “Пункт інформації” задається між “захищеними
хвилинами”, тобто на протязі 2-Ї, 3-ї та 4-ї хвилин.

РЕЗОЛЮЦІЯ - ТЕМА ГРИ
Перелік резолюцій гравці повинні отримати за
1-2 тижні до початку турніру, більшість з яких
вони будуть грати (для 4 відбіркових раундів
– 3 відомі, 1 – нова; для фіналу зазвичай дають
невідому тему, яку обирає головний суддя турніру)
СТРУКТУРА ТУРНІРУ
.. 4 відбіркові раунди
.. Фінал
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Та б л и ц я р о з п о д і л у к о м а н д
1 Уряд

1 Опопзиція

2 Уряд

2 Опозиція

Кімната 1

Команда №1

Команда №2

Команда №3

Команда №4

Кімната 2

Команда №5

Команда №6

Команда №7

Команда №8

Кімната 3

Команда №9

Команда №10

Команда №11

Команда №12

NOTA BENE!

.. Після закінчення кожного раунду відбувається подальший розподіл. Команди, які зайняли перше і
друге місця в своїх румах будуть боротися між собою, аналогічно з командами, які зайняли третє і
четверте місця. При рівній кількості балів кращих обирають за спікерськими балами.

Додаткова інформація
СУДДІВСТВО
.. Функції судді
1. Виставляє загальне місце команді.
2. Виставляє спікерські бали кожному учаснику.
3. При виконанні своїх функцій повинен звертати
увагу на:
.. виконання гравцем свої функцій
(найважливіше);
.. переконливість;
.. ораторські здібності.

НАГОРОДЖЕННЯ
.. Кубок та грамоти переможцям
.. Грамоти учасникам
.. Заохочувальні призи (футболки з емблемами,
чашки і т.д.)
АНОНС ПРОВЕДЕННЯ СВІТОВИХ ТУРНІРІВ
.. Світовий чемпіонат з дебатів (WUDS), який
проводиться щорічно в іншому місті на
новорічні та різдвяні свята.
.. Європейський чемпіонат з дебатів (EUDS)- час
проведення – серпень, місто проведення
щоразу інше.
.. Чемпіонат з дебатів у Манчестері www.mdu.manchester.ac.uk

NOTA BENE!
.. Ці заходи повинні бути відкриті для громадськості для популяризації дебатів та дебатного руху
(запрошувати пресу, журналістів, вчителів, школярів, робити ці заходи відкритими, популяризувати серед
молоді та ін.)

УСПІХІВ ТА ГАРНОЇ ГРИ!
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА
ВІДКРИТТЯ
ДЕБАТНОГО
КЛУБУ
Як провести презентацію дебатного клубу?

І. Підготовчий етап:

Інформаційна кампанія — оголошення, соціальні мережі,
особисте спілкування; дуже бажано (з досвіду :) задіяти
адміністрацію, викладацький колектив для більш ефективного
залучення студентів.
Належне матеріально-технічне забезпечення — аудиторія (де
будуть проводитись засідання); працюючий та доступний за
потреби проектор; достатня кількість роздаткового матеріалу;
оголошення, плакати, банери; фото- та відеозйомка.
Офіційні представники — запросити представників
адміністрації, зацікавлених викладачів, аспірантів. Бажано
запропонувати їм виголосити вступну промову.

ІІ. Презентація:

Презентація дебатного клубу, як і будь-який захід
інформативного характеру, має тривати в цілому не більше 2,5
годин (враховуючи практичну частину). Триваліші презентації
втомлюють аудиторію та віднімають забагато часу; як наслідок
ви ризикуєте не втримати увагу і втратити потенційних членів
дебатного клубу.
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ВСТУПНА ЧАСТИНА — тренер ознайомлює
учасників з програмою презентації, розповідає
про: діяльність дебатного клубу та його мету;
корисні навички, що здобудуть учасники;
можливості відвідати масу турнірів (ще й
коштами спонсорів за кордоном). Цей етап
може супроводжуватися слайд-шоу, але воно не
повинно відвертати увагу від оратора та містити
забагато тексту, тобто мусить відповідати усім
правилам оформлення візуальної презентації.

3

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА — усі бажаючі
беруть учать у грі за Британським форматом
парламентських дебатів, на що відводиться 1
годину. Далі робота відбувається окремо з кожною
групою учасників (по аудиторіях). Бажано, щоб
першу гру новачок грав у парі з досвідченим
дебатером, який допоможе підготуватися до
промови.
Альтернативою грі, якщо бракує часу, є
проведення практичних вправ з аргументації
(також у групах).

1 та 2 пункти разом мають тривати не більше
1 — 1,15 годин.
Між теоретичною та практичною частинами
можна зробити кава-брейк, підчас якого
присутні зможуть краще познайомитися
з організаторами, отримати відповіді на
питання, що їх цікавлять.
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ПОКАЗОВА ГРА — гра від найдосвідченіших
учасників дебатного клубу (або членів інших
клубів) має відбуватися за скороченим
форматом. Бажано за Американським
форматом парламентських дебатів, з
промовами приблизно по 4 хвилини.
Таке обмеження обумовлене достатністю
мінімального роз’яснення для загального
розуміння принципів гри. Брати ж участь
значно цікавіше, ніж спостерігати за чужою
грою, тому цілком логічним буде найшвидший
перехід до практичної частини. Також важливо
зауважити, що тема для показової гри має
бути ретельно підібрана — вона повинна
бути максимально актуальною та цікавою
для конкретної аудиторії: не кожен витримає
годинну лекцію про економічні особливості
реформи системи пенсійного забезпечення!
Самі ж гравці мають бути ознайомленими
з резолюцією та підготуватися до неї, адже
найкраща імпровізація — це заздалегідь
підготована імпровізація. Бажано залучити
присутніх у залі глядачів як незалежних арбітрів
гри.

4

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА + ІНФОРМУВАННЯ.
Останнім етапом є завершення гри в аудиторіях,
суддівство гри новачків, роз’яснення їхніх
помилок та того, з чим вони впоралися.
Важливим є детальне (але тактичне і коректне)
пояснення того, що варто покращити, а також
вказівка на те, в якому напрямкові необхідно
розвиватися промовцю. Якщо дозволяє час та
активність групи, можна провести роботу над
помилками.
Наприкінці заходу судді/тренери інформують
групу про наступну зустріч, її тему (за
необхідності), дають контакти організаторів
дебатного клубу (візитівки, буклети тощо)
та збирають для себе контактні дані самих
учасників.

Створення дебатного клубу

І.Інформування:

є аналогічним до інформаційної кампанії презентації дебатного
клубу. Єдиним елементом, який варто додати, — є попередній
дзвінок учасникам (опитування в соціальних мережах) та
нагадування про зустріч.

ІI.Організація
зустрічей:

Місце — зустрічі варто проводити регулярно, з незмінними
часом і аудиторією. Це необхідно для того, щоб людина, яка
не бачила та не чула запрошення, могла завжди потрапити на
дебати.

План

Перші зустрічі можна починати
з нетривалих тренінгів (до 30
хв.) щодо правил Британського
формату парламентських
дебатів, ролей учасників,
аргументації, написання
кейсів та вправ з ораторського
мистецтва, жестикуляції,
презентації власної промови
тощо.
Далі проводити гру з
обов’язковим суддівським
аналізом, поясненнями та
роботою над помилками. Для
закріплення та структурування
почутого новачком матеріалу
слід провести зворотній
зв’язок від групи. Можна
зробити (анонімне) опитування
чи анкетування: «Наскільки
був корисний цей тренінг?»,
«Що ви винесли із цього
тренінгу?»«Яка інформація вам
здалась найбільш вагомою, а
яка — зайвою?» і т.д.

Ставте новачків грати в парі з
досвідченими дебатерами. Це
пришвидшить їхнє навчання та
розуміння тонкощів дебатів.
За підсумками перших двохтрьох місяців зустрічей
проведіть міні-турнір для
новачків задля оцінювання
результату перших занять та
продовження роботи.
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.. дзвонити учасникам
перед першими кількома
засіданнями;

Колектив.
Фішки для
стабільного
складу
дебатерів
у ДК

.. посилення особистих
зв’язків шляхом організації
неформальних зустрічей
(«корпоративні» вечірки,
кава після засідань, просте
спілкування у коридорах
університету та соц.
мережах);
.. патронаж, привернення
зовнішньої уваги до клубу
та його членів (похвальні
листи від адміністрації ВНЗ,
поширення інформації про
досягнення членів клубу та
їхню суспільну діяльність у
студентських та місцевих ЗМІ
тощо);
.. встановлення престижу ДК;
.. періодично кидати дебатерам
на пошту цікаву інформацію
про актуальні події у світі,
аналітичні матеріали для
підготовки до наступної гри;
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Обмін досвідом — співпраця
з дебатними клубами інших
ВНЗ також відіграє важливу
роль у розвитку вашого клубу.
Відвідання зустрічей, тренінгів
ДК, знайомство з дебатами
поза вашим навчальним
закладом, змагання та турніри
між дебатними клубами, — все
це сприяє активному розвитку
та обміну досвідом, новими
знаннями та методиками
організації. Не бійтеся не тільки
запрошувати досвідчених
дебатерів для проведення
тренінгів, а й самостійно
писати методичні матеріали та
проводити практичні заняття.
Турніри — залучайте
новачків до участі у
міських, всеукраїнських
та міжнародних турнірах;
пояснюйте переваги таких
заходів, адже один турнір дає
більший поштовх у розвитку
оратора ніж декілька тренінгів.
Авторитетні учасники —
запрошуйте кваліфікованих
спеціалістів (викладачів,
аспірантів, тренерів) з різних
сфер діяльності. Вони є дуже
корисними для розвитку вашого
дебатного клубу (спеціалісти
з ораторського мистецтва,
створення презентацій,
фондрайзингу, управління
проектами, формування
команди тощо).

СЛОВНИЧОК
ДЕБАТЕРА
Актуальність
Аналіз

Аргумент

Аргументація, Лінія
аргументації
Боковий Суддя
Висновок
Головний Суддя
Дефініція
Довга діагональ
Доказ
Другі столи, Лінія
других столів
Заступник Лідера
Опозиції (ЗЛО)
Заступник Прем’єрміністра Уряду (ЗПМ)
Захищений час,
Захищена хвилина
Інтерпретація
Кейс
Клеш, Точка
зіткнення
Колегія Суддів
Коротка діагональ

важливість теми дебатів (резолюції) на сьогодні. Чому необхідно ухвалити
законопроект саме зараз.
промова Другого Гравця Другого Уряду/Другої Опозиції, яка підводить
підсумки гри Уряду та Опозиції; показує чому та або інша сторона була
переконливішою.
судження, що спрямоване на логічне доведення істинності твердження.
Аргумент складається з Тези, Доказів та Висновку. Аргумент має бути
спростовним.
сукупність Аргументів команди/лінії.
суддя дебатного раунду, котрий бере участь в колегіальному прийнятті
рішення щодо місць та спікерських балів гравців.
остаточна думка; логічний підсумок на основі спостережень, міркувань
або розгляду певних фактів. Складова Аргументу.
суддя дебатного раунду, який приймає остаточне рішення щодо місць та
спікерських балів гравців.
визначення термінів наданих в Резолюції.
протистояння команд Першого Уряду та Другої Опозиції.
приклади, факти, посилання, що підтверджують істинність Тези. Складова
Аргументу.
команди Другого Уряду та Другої Опозиції.
другий гравець Першої Опозиції. Вступає в гру після промови Заступника
Прем’єр-міністра Уряду. Закриває Лінію перших столів.
Другий Гравець Першого Уряду. Вступає в гру після промови Лідера
Опозиції.
час промови, коли гравці не можуть поставити Промовцю питання.
Зазвичай перша та остання хвилини промови.
конкретизація Резолюції дебатів за місцем, часом, колом осіб. У
виключних випадках може бути оскаржена тільки Лідером Опозиції.
сукупність Аргументів, що висувають гравці однієї команди, спрямованих
на підтвердження своєї позиції.
суттєве зіткнення між Урядом та Опозицією щодо ключових аргументів
Ліній.
сукупність Суддів дебатного раунду. Складається з Головного Судді та
Бокових Суддів.
протистояння команд Першої Опозиції та Другого Уряду.
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Лідер Опозиції (ЛО)
Механізм, Модель
Надання Дефініцій
Надання
Інтерпретації
Надання
Проблематики
Найфінг

Опозиція, Лінія
Опозиції —
Опонування,
розбиття
ПЕРМС, PERMS
Перші столи, Лінія
перших столів
Прем’єр-міністр
Уряду (ПМ)
Проблематика
Промовець, Спікер
Пункт інформації,
Питання
Резолюція, Тема
Релевантність
Розбиття
Розширення

Секретар Опозиції
(СО)
Секретар Уряду (СУ)
Сквіррел
Спікер
Спікерські бали
Статус-кво
Суддя

56

Перший гравець Першої Опозиції. Вступає в гру після промови Прем’єрміністра Уряду. Відкриває Лінію Опозиції.
частина промови Прем’єр-міністра Уряду, що роз’яснює, яким чином буде
реалізовуватися запропонований законопроект.
функція Прем’єр-міністра Уряду (див. Дефініція).
функція Прем’єр-міністра Уряду (див. Інтерпретація).
функція Прем’єр-міністра Уряду (див. Проблематика).
суттєве логічне та/або змістовне протиріччя між гравцями однієї
команди/Лінії. Логічна помилка, яка означає, що в судженні
припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про
один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
команди Першої Опозиції та Другої Опозиції. Мета Опозиції —
переконати Суддю в тому, що законопроект приймати не потрібно.
процес доказу того, що Аргументи опонентів є невірними, нелогічними,
нерелевантними.
абревіатура на позначення основних сфер аргументації, а саме:
Політична, Економічна, Релігійна, Моральна, Соціальна сфери.
команди Першого Уряду та Першої Опозиції.
Перший гравець Першого Уряду. Вступає в гру першим. Відкриває гру,
Лінію Перших столів та Лінію Уряду.
сукупність проблем; розрив між актуальною ситуацією та майбутнім після
введення запропонованого законопроекту.
гравець, який виступає з промовою.
запитання, які опоненти можуть задавати Промовцю. Промовець має
право прийняти або відхилити Питання.
запропонований командам для обговорення законопроект.
міра відповідності отриманого результату бажаному; міра відповідності
висунутих Кейсів та їхніх частин запропонованій Резолюції.
див. Опонування.
введення в гру нових Аргументів, Доказів, прикладів, нового погляду
на запропоновану Резолюцію. Функція Члену Уряду та Члену Опозиції.
Розширення не має бути Найфінгом (див. Найфінг).
Другий Гравець команди Другої Опозиції. Вступає в гру після промови
Секретаря Уряду. Закриває Лінію Других столів та Лінію Опозиції.
Другий Гравець команди Другого Уряду. Вступає в гру після промови
Члена Опозиції. Закриває Лінію Уряду.
некоректна Інтерпретація, що змінює сенс Резолюції та робить її
обговорення недоцільним.
див. Промовець.
індивідуальна оцінка виступу кожного гравця. Спікерські бали ставляться
Суддею раунду за шкалою від 0 до 100 балів.
фактичне положення, що існує на даний момент, або існувало в минулому,
й про відновлення або збереження якого йде мова.
третя, незацікавлена сторона, котра приймає рішення щодо схвалення
або відхилення законопроекту. Виставляє місця та спікерські бали
командам.

Таймкіпер
Теза
Тема
Точка зіткнення
Уряд, Лінія Уряду
ЦП
Член Опозиції (ЧО)
Член Уряду (ЧУ)

людина, яка слідкує за часом виступу Промовців. Подає сигнали початку/
кінця промови та часу, що залишився.
твердження, яке треба обґрунтовано довести. Складова Аргументу.
див. Резолюція.
див. Клеш.
команди Першого Уряду та Другого Уряду. Мета Уряду — переконати
Суддю в тому, що законопроект необхідно прийняти.
Абревіатура Ця Палата; за традицією з абревіатури ЦП починаються всі
дебатні Резолюції.
Перший Гравець команди Другої Опозиції. Вступає в гру після промови
Члену Уряду.
Перший Гравець команди Другого Уряду. Вступає в гру після промови
Заступника Лідера Опозиції. Відкриває Лінію других столів.
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РЕСУРСИ
http://worlddebating.blogspot.com

Світовий дебатний форум, що містить анонси заходів
http://globaldebateblog.blogspot.com

Global Website новини про заходи та зміни у правилах
http://debatevideoblog.blogspot.com

велика колекція відео та кейсів
http://www.debating.net

відмінний ресурс для навчання британським
парламентським дебатам
http://www.debating.net/eucouncil

сторінка Европейського Чемпіонату
http://www.debating.net
http://www.idebate.org

вебсайт міжнародної Асоціації освітніх дебатів. Сайт
містить багато посилань на заходи цієї організації,
велику кількість кейсів та інформації для підготовки.
http://www.kuworlds2010.com

Сайт світового дебатного чемпіонату.
http://debate.uvm.edu

багато американських програм з навчання дебатам та
відео
http://debate.uvm.edu/wdi.html

сайт Світової дебатної інституції
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Д Е Б А Т Н А М О Л О Д І Ж Н А Л І ГА

Агентство з розвитку приватної ініціативи
Вул. Дністровська, 26, Івано-Франківськ, 76018 Україна
Тел.: +38 0342 504605
e-mail: office@arpi.org.ua
web: www.arpi.org.ua

Асоціація «Каламаріс»
Street Budai Nagy Antal 22., 4400 Nyíregyháza, Hungary
Tel: + 36 307779065
email: kalamarinfo@gmail.com
www.www.kalamarisegyesulet.hu

Асоціація місцевого розвику Івана Кревана
Street.Main, 320, Repedea village, Maramures county, Romania
Tel: +40726282533, +40720036210
Email: adl_ivan_krevan@yahoo.com
www.www.adlk.go.ro
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Ця публікація підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Зміст публікації є виключною
відповідальністю Агентства з розвитку приватної ініціативи і в жодному разі не може вважатись таким,
що відображає позицію Європейського Союзу.

